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ACTA N.º 17/2007 
 
         ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 
         REALIZADA NO DIA 9 DE ABRIL DE 2007: 
 
Aos nove 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, 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 3 de Abril, da Comissão Mista de Coordenação do PROT-OVT, no Sardoal, 

para discussão do modelo territorial para a região no âmbito do Plano de Ordenamento do 
Território – Diagnóstico e Opções Estratégicas, tendo sido equacionados alguns aspectos 
baseados em critérios de intervenção que apresentam características próprias, apontando-se a 
componente marítima “mais mar” como uma oportunidade favorável ao desenvolvimento. Deu 
conhecimento de ter ficado marcada nova reunião para a 2.ª quinzena de Maio, acrescentou que 
iria disponibilizar a documentação existente e informou que aproveitou o facto de estar presente 
o Dr. Félix Ribeiro para suscitar o agendamento de reunião, a realizar em Peniche, a fim de se 
trabalhar ao nível dos assuntos relacionados com o mar e o Município. Referiu, ainda, que em 
matéria de PROT-OVT configura-se como oportunidade a construção do aeroporto da Ota, que 
foi analisada, e sobre a qual a AMO já tomou posição; 

- Na mesma data, com a empresa Oliveiras, S.A., sobre o ponto de situação da obra do 
parque da entrada de Peniche, prevendo-se a sua conclusão no final de Setembro; 

- No dia 5 de Abril, com os moradores do Casal da Vala e Casal Moinho sobre a 
demolição da ponte, tendo sido apontado o mês de Maio para se proceder à referida intervenção. 

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

- No dia 3 de Abril, nos testes de iluminação do Campo da República e rotunda do centro 
de convívio; 

- No dia 4 de Abril, na cerimónia de apresentação dos 23.os Jogos Nacionais Médicos, 
que envolveram 250 pessoas, e onde lhe foi transmitida a satisfação da organização face ao apoio 
disponibilizado pela Câmara e oferecida uma lembrança; 

-  No dia 5 de Abril, na iniciativa levada a efeito pelo Centro de Canoagem do Oeste, na 
Albufeira de São Domingos, o qual referiu que o plano de água é o melhor do País para o 
desenvolvimento das suas actividades e suscitou a abertura para o desenvolvimento de outros 
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estágios; 
- Nos dias 6 a 8 de Abril, na iniciativa promovida pela Rip Curl relativa ao Mundial de 

Surf – Rip Curl Pro Peniche, associada às comemorações do seu 20.º aniversário, e onde foi 
reafirmado ser Peniche um destino de excelência relativamente à “onda”. Deu conhecimento, 
também, da realização de espectáculo musical levado a efeito no recinto dos Bombeiros 
Voluntários e de jantar organizado pela Câmara, Rip Curl e Alfarroba Amarela – Ideias e 
Eventos, L.da e oferecido aos pioneiros do surf em Peniche pelo contributo que deram na recolha 
simbólica de lixo e que contou ainda com a disponibilidade de pessoas ligadas ao projecto 
Coastwatch. Aproveitou, ainda, para, em parceria, suscitar à TMN o desenvolvimento de 
conjunto de iniciativas ligadas a “Peniche Capital da Onda”; 

- No dia 8 de Abril, no concerto de Páscoa, levado a efeito pela Filarmónica União 1.º de 
Dezembro de Atouguia da Baleia; 

- No dia 9 de Abril, na assinatura do protocolo com a “A Acompanha” sobre equipas de 
rua. 

O Senhor Presidente da Câmara disse ainda ter recebido o administrador Pedro Salgado, 
a quem foi feita a ilustração das diversas componentes da Berlenga. 

O Senhor Presidente da Câmara informou, por último, das reuniões e actividades que 
estão agendadas para a próxima semana: 

- No dia de hoje, na inauguração da exposição intitulada “O Rosto de Adriano”, em 
homenagem a Adriano Correia de Oliveira; 

- No dia 10 de Abril, com as empresas marítimo-turísticas; 
- No dia 11 de Abril, com a Comissão Mista do Plano de Ordenamento da Reserva das 

Berlengas; 
- Na mesma data, no atelier sobre economia; 
- Na mesma data, no jantar com os presidentes de câmara da área do Planalto das 

Cezaredas; 
- No dia 12 de Abril, no seminário organizado pela ESTM sobre segurança alimentar; 
- Na mesma data, com os Presidentes das Câmaras de Caldas da Rainha e de Torres 

Vedras, sobre a rotatividade em órgãos sociais de empresas inter-municipais em que a Câmara 
faça parte; 

- Na mesma data, com a comissão organizadora do Festival Sabores do Mar/2007; 
- Na mesma data, com a Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia; 
- No dia 13 de Abril, no 10.º Congresso do SEF – Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, a 

levar a efeito em Peniche; 
- Na mesma data, do Conselho Municipal de Educação; 
- Na mesma data, na Conferência sobre Educação Sexual, organizada pelo Projecto Maré 

Alta II, com a presença do Prof. Doutor Machado Caetano; 
- No dia 14 de Abril, no 17.º Encontro Nacional de Deficientes; 
- Na mesma data, na inauguração do Fórum da Parreirinha, com a realização de 

espectáculo em tributo a Zeca Afonso. 
 
Senhor Vice-Presidente da Câmara: 
Informou das seguintes reuniões e actividades em que participou: 
- Na apresentação do PEPAL; 
- Na conferência de imprensa (Baleal); 
- Reunião com o técnico de Desporto sobre a Corrida das Fogueiras e Fogueirinhas; 
- Na Mostra Internacional de Rendas de Bilros, em Camariñas, Espanha. Referiu ter sido 

um certame de boa qualidade, que contou com a participação de um stand com rendilheiras de 
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Peniche; 
- No convívio de Páscoa da Sociedade Filarmónica União 1.º de Dezembro de 1902 de 

Atouguia da Baleia; 
- Na entrega de prémios do torneio de Futebol de Salão, em Geraldes. 
 
Senhor Vereador Jorge Abrantes: 
- Fez entrega, aos membros da Câmara, de parte de documentação respeitante à Conta do 

exercício de 2006 e informou que os elementos em falta iriam ser disponibilizados por e-mail e 
uma versão em papel, a fim de se proceder à sua avaliação na próxima reunião ordinária ou em 
reunião extraordinária a realizar para o efeito; 

- Disse ter participado em reunião da AMO, por solicitação da empresa Águas do Oeste, 
e onde esteve presente o Administrador da empresa Águas de Portugal, para discussão do dossier 
sobre o fornecimento de água, em baixa. Informou que foi recebida carta sugerindo a tomada de 
posição do Município sobre o estudo efectuado, que inclui a cedência dos equipamentos 
municipais. 

 
Senhor Vereador Paulo Rodrigues: 
- Apresentou justificação da sua ausência no ensaio da iluminação da Fortaleza; 
- Disse ter participado na reunião interparoquial, em Amoreira-Óbidos, para definição do 

programa de acção sobre o Dia do Doente e do Idoso, tendo sido confrontado com o facto das 
paróquias de Óbidos serem apoiadas pela Autarquia respectiva na assumpção dos encargos com 
os transportes e que iria ser remetido à Junta de Freguesia de Serra d’El-Rei ofício a solicitar 
também auxílio para disponibilização de transporte dos paroquianos. O Senhor Presidente 
informou que aguarda a formalização do pedido à Câmara para análise; 

- Perguntou para quando está prevista a celebração dos protocolos relativos à utilização 
dos equipamentos no âmbito das actividades de enriquecimento curricular. O Senhor Vice-               
-Presidente informou que os pagamentos pela utilização estão a ser efectuados e que iria analisar 
e preparar a documentação para o efeito. 

 
Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 
- Solicitou informação sobre a previsão da conclusão do PROT-OVT e qual a data em 

que poderá ter acesso às linhas definidoras do referido plano. Perguntou se a readaptação legal se 
encontra preparada ao nível dos planos directores, dado que o plano regional de ordenamento do 
território irá englobar os PDM’s; 

- Perguntou se têm sido colocadas algumas questões no âmbito do PROT-OVT. O Senhor 
Presidente da Câmara informou que existe a preocupação da compatibilização do plano de acção, 
que o Congresso será o momento exacto para se determinar quais as linhas orientadoras do plano 
e que ainda não houve abordagens profundas sobre em que domínios poderá haver alteração ao 
PDM; 

- Referiu que foram enviadas as fichas para o Plano de Acção do Oeste e que a Câmara 
deveria fazer a discussão e reajustamento das prioridades. O Senhor Presidente informou que na 
plataforma estão já disponíveis as intenções; 

- Informou que a Câmara Municipal da Nazaré decidiu avançar com a construção de uma 
marina, pelo que sugeriu que o dossier fosse discutido rapidamente. O Senhor Presidente da 
Câmara informou ter contactado o Presidente do Município da Nazaré, tendo-lhe proposto a 
realização de cimeira para abordagem deste assunto e de outros atinentes ao mar; 

- Perguntou qual a evolução do processo referente à Quinta do Gato Cinzento; 
- Questionou qual o ponto de situação da parede que ficou por demolir nos Bolhos. O 
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Senhor Presidente da Câmara disse que iria contactar o Senhor Fernando Chagas para resolução 
do assunto. 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
 

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

Serviços Municipalizados do dia 5 de Abril corrente, tendo a Câmara verificado e aprovado os 
saldos de, respectivamente: 

Câmara Municipal (de operações orçamentais): 462.200,80 € (quatrocentos e sessenta e 
dois mil, duzentos euros e oitenta cêntimos). 

Câmara Municipal (de operações não orçamentais): 225.143,77 € (duzentos e vinte cinco 
mil, cento e quarenta e três euros e setenta e sete cêntimos). 

Serviços Municipalizados (de operações orçamentais): 1.333.088,80 € (um milhão, 
trezentos e trinta e três mil, oitenta e oito euros e oitenta cêntimos). 

Serviços Municipalizados (de operações não orçamentais): 217.679,31 € (duzentos e 
dezassete mil, seiscentos e setenta e nove euros e trinta e um cêntimos). 

 
DESPACHOS PROFERIDOS AO ABRIGO DE DELIBERAÇÕES DE DELEGAÇÃO DE 
COMPETÊNCIAS: 

 
O Senhor Presidente deu conhecimento à Câmara dos despachos proferidos, no dia 5 de 

Abril corrente, ao abrigo de deliberações de delegação de competências em matéria de 
licenciamento de obras. 

 
CORRESPONDÊNCIA: 

 
Foi presente e apreciada a seguinte correspondência: 
 
* Carta, datada de 16 de Março de 2007, da Associação Nacional de Produtores de Pêra 

Rocha, solicitando autorização para utilizar o comboio turístico municipal para o transporte dos 
congressistas que irão participar no “Pear Symposium”, que terá lugar entre os dias 22 e 26 de 
Maio de 2007, no Hotel Atlântico Golfe. 

- Deliberado autorizar a utilização do comboio turístico municipal, devendo o itinerário 
ficar circunscrito à área do Município de Peniche. 

 
* Carta, datada de 30 de Março de 2007, da Agência de Desenvolvimento Regional do 

Oeste (ADRO), solicitando apoio para a realização de um encontro de parceiros no âmbito do 
projecto Oeste Empreendedor. 

- Deliberado disponibilizar os apoios solicitados, ou seja, a utilização do autocarro 
municipal, no dia 17 de Abril, e assumir a responsabilidade do valor da oferta do almoço. (P.º 17) 

 
* Informação n.º 17/2007, do arqueólogo municipal, apresentando uma proposta de 

programa de actividades no âmbito do “Dia Internacional dos Monumentos e Sítios”. 
- Deliberado autorizar a visita ao Museu Municipal, gratuitamente, e a aquisição dos 

materiais necessários à produção de documentação de divulgação. 
 
A Câmara tomou ainda conhecimento da seguinte correspondência e expediente: 
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* Carta, datada de 2 de Abril de 2007, do Centro Social do Pessoal da Câmara Municipal 
de Peniche, endereçando convite ao executivo camarário para estar presente no almoço convívio 
e entrega de prémios do concurso de pesca organizado por aquele centro, que terá lugar no 
próximo dia 29 de Abril. 

 
* Ofício n.º 16953, datado de 2 de Abril de 2007, da Direcção Regional de Educação de 

Lisboa (DREL), informando que foram homologados o Agrupamento de Escolas D. Luís de 
Ataíde e o Agrupamento de Escolas de Peniche, ambos agrupamentos verticais. (P.º 13/09) 

 
* Ofício n.º 1084/2007, datado de 4 de Abril de 2007, da Associação de Municípios do 

Oeste (AMO), remetendo cópia da moção aprovada, por unanimidade, pela sua Assembleia 
Intermunicipal, relativa à instalação do Aeroporto Internacional de Lisboa na localidade da Ota. 
(P.º 16/04) 

 
* Carta, datada de 18 de Outubro de 1990, do Centro de Convívio e Cultura de Geraldes, 

solicitando a cedência de um terreno municipal, situado na Rua Poço da Barroca, em Geraldes, 
para construção de um salão para desenvolver as suas actividades, já presente em reunião 
anterior e acompanhado, agora, de uma proposta de loteamento municipal para o local. 

 
* Carta, sem data, da Associação dos Bombeiros Voluntários de Peniche, dando 

conhecimento que, na sequência da deliberação camarária tomada em reunião de 5 de Março de 
2007, a direcção daquela associação tudo fará para que não seja dado à parcela de terreno, 
situada entre a Rua dos Alcatrazes e a Avenida do Porto de Pesca, em Peniche, outro fim que não 
seja aquele que está consignado na escritura de compra e venda e que, de futuro, passará a ser 
mais selectiva na apreciação de pedidos de utilização do referido local, para a realização dos 
mais diversos eventos. (P.º 36/03) 

 
ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL DE DESPESA – MODIFICAÇÃO N.º 8: 

 
A Câmara deliberou aprovar a alteração n.º 7 ao Orçamento da Despesa, para o ano em 

curso, a qual regista o valor de 10.000,00 € em reforços de despesas correntes, 64.500,00 € em 
reforços de despesas de capital e 74.500,00 € em anulações de despesas de capital. 

 
ALTERAÇÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS – MODIFICAÇÃO N.º 8: 

 
A Câmara deliberou aprovar a alteração n.º 6 ao Plano Plurianual de Investimentos, para 

o ano em curso, a qual regista o valor de 10.000,00 € em anulações. 
 

CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS: 
 
* Foram presentes os processos relativos à contratação de dois empréstimos para 

financiamento das empreitadas de “Remodelação e Ampliação da Escola EB1 do Filtro” e 
“Remodelação e Ampliação da Escola EB1 da Bufarda”, instruídos com as condições praticadas 
pelas instituições de crédito consultadas, e que apresentaram as suas propostas, e as informações 
do conhecimento do resultado da análise feita às referidas propostas pelos júris designados para 
o efeito. 

- Deliberado proceder à audiência prévia dos concorrentes, manifestando a intenção de 
efectuar as adjudicações aos concorrentes classificados em primeiro lugar. 
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COMEMORAÇÕES DO 33.º ANIVERSÁRIO DO 25 DE ABRIL: 

 
A Câmara deliberou aprovar o programa das actividades a desenvolver no âmbito das 

comemorações do 25 de Abril de 1974 e assumir o financiamento do evento, até ao valor de 
12.816,49 €, conforme previsão orçamental apresentada. 

 
REGULAMENTO DE ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO 
SUPERIOR: 

 
* Foi presente o projecto de regulamento que tem como objectivo estabelecer o regime e 

os princípios gerais de atribuição de bolsas de estudo, por parte do Município, a alunos que 
ingressem ou frequentem estabelecimentos de ensino superior público, particular ou cooperativo, 
devidamente homologado, com reconhecido mérito escolar e cuja situação económica do 
agregado familiar assim o justifique. 

- Deliberado aprovar o regulamento e submetê-lo à apreciação da Assembleia Municipal. 
 

CONTRATO-PROGRAMA – “REABILITAÇÃO URBANÍSTICA DA ZONA DA PRAGEIRA 
E ARRANJOS DOS ESPAÇOS VERDES DA ENTRADA DE PENICHE”: 

 
* Foi presente o texto do contrato-programa de cooperação técnica e financeira, a 

celebrar entre o Município, a DGAL e a CCDRLVT, que tem por objecto a reabilitação 
urbanística referida em epígrafe. 

- Deliberado aprovar o texto do contrato-programa e celebrar o mesmo e delegar no 
Senhor Presidente da Câmara ou a quem legalmente o substitua os poderes para o outorgar em 
nome do Município. 

 
OBRAS MUNICIPAIS: 

 
* Foi presente o mapa de trabalhos a realizar pelas brigadas municipais nas quinzenas de 

9 de Abril a 4 de Maio de 2007. 
- Tomado conhecimento. 
 

MEDIÇÃO ACÚSTICA: 
 
* Foi presente a informação n.º 47, da Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos, relativa 

à medição acústica efectuada na residência da Senhora Maria Baptista, durante o período 
nocturno sobre o ruído proveniente do estabelecimento comercial denominado “Bar Baleia 
Radical”, sito na Rua Vítor Baltazar, em Atouguia da Baleia. 

- Deliberado que o DEA proceda à realização de nova medição acústica. 
 

TOPONÍMIA: 
 
* Foi presente o ofício n.º 178, datado de 2 de Abril de 2007, da Junta de Freguesia de 

Atouguia da Baleia, propondo a atribuição dos nomes de Rua Principal, Rua Paiva Simões, Rua 
da Fonte, Rua do Largo e Rua da Esquina às artérias sitas no lugar do Paço e situadas na área 
daquela freguesia. 

- Deliberado atribuir os nomes, conforme proposto. (P.º 18/03) 
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PUBLICIDADE: 

 
* Foi presente um requerimento, em nome de BANIF – Banco Internacional do Funchal, 

solicitando autorização para colocar um reclamo luminoso contínuo e um reclamo luminoso 
bifacial na fachada da sua agência, sita na Rua Ramiro Matos Bilhau, n.º 8/10, em Peniche, já 
presente em reunião anterior e acompanhado, agora, de parecer desfavorável do IPPAR. 

- Deliberado indeferir, por ter merecido parecer desfavorável do IPPAR, que é 
vinculativo. 

Deliberado, ainda, notificar o requerente de que deverá proceder à remoção dos reclamos, 
no prazo de 15 dias. 

 
PATRIMÓNIO: 

 
Habitação social – definição do valor de renda: 

 
* Na sequência da atribuição do fogo, sito no Bairro Valverde, n.º 18, 1.º Esq., em 

Peniche, foi presente uma informação da técnica superior de serviço social, apresentando os 
cálculos do valor de renda de casa a pagar pelo inquilino Francisco José Lourenço dos Ramos 
Oliveira. 

- Deliberado fixar a renda, conforme proposto, em 20,15 € mensais. 
 

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 Sítio dos Moinhos, Rua de São Marcos, em Peniche, já 
presente em reunião anterior. 

- Deliberado informar que a Câmara não está interessada em exercer o direito de opção 
sobre o prédio sito no gaveto formado pelas Ruas Pedro António Monteiro e António Cervantes 
e deixar o assunto relativo ao prédio, sito no Sítio dos Moinhos, para apreciação em próxima 
reunião. 

 
DESTAQUE DE PARCELA: 

 
* Foi presente um requerimento, em nome de António Pedro Antunes Catarino e 

Cremilde da Conceição Antunes, onde solicitam que lhes seja concedido o destaque de uma 
parcela de terreno, com a área de 1.180,00 m2, situada na Rua do Campo da Bola, em Ferrel, ao 
abrigo das alíneas a) e b) do n.º 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, 
já presente em reunião anterior. 

- Deliberado aceitar a cedência gratuita ao Município da parcela de terreno, com a área de 
44,00 m2, a integrar na via pública, conforme previsto na planta de destaque da parcela. 

 
EXECUÇÃO DE OBRAS ISENTAS DE LICENÇA OU AUTORIZAÇÃO: 

 
* Foi presente a comunicação, em nome de Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de 

São Leonardo de Atouguia da Baleia, para substituição de cobertura existente na capela de Santo 
Estêvão, sita na Ilha do Baleal. 
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- Deliberado dispensar dos pareceres do IPPAR e da CCDRLVT, em virtude das obras se 
encontrarem abrangidas pelo disposto nas alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 
555/99, de 16 de Dezembro, e da alínea h) do ponto 2 do artigo 8.º do RMUE. (P.º 180/07) 

 
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 124/04, em nome de Sociedade de Construções Madeira & Sales L.da, para 

construção de bloco habitacional, na Rua Sacadura Cabral, em Peniche, já presente em reuniões 
anteriores e acompanhado, agora, de nova planta síntese do loteamento. 

- Deliberado rectificar a deliberação de 5 de Março de 2007, no sentido de passar constar 
que a área a ceder gratuitamente ao Município para integração do espaço público é de 1.166,05 
m2 e aprovar a nova planta síntese. 

 
* 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 reuniões 
anteriores e acompanhado, agora, de informação dos serviços municipais de fiscalização. 

- Deliberado ouvir a Junta de Freguesia de Serra d'El-Rei sobre a antiguidade das 
construções e que os serviços municipais de fiscalização completem a informação prestada em 
30 de Março de 2007, conforme o deliberado na reunião de 19 de Março de 2007. 

 
* Proc.º N.º 79/06, em nome de Verónica Santos Fabião Casimiro, para construção de um 

estabelecimento comercial, na Rua Dr. Manuel Ribeiro Ferreira, em Atouguia da Baleia. 
- Deliberado aceitar os termos da declaração apresentada, datada de 9 de Março de 2007, 

e dispensar o certificado de conformidade com o Regulamento Geral do Ruído. 
 
* Proc.º N.º 546/06, em nome de BANIF – Banco Internacional do Funchal, para 

adaptação de uma fracção autónoma, sita na Rua Ramiro Matos Bilhau, n.ºs 8/10, em Peniche, a 
agência bancária, já presente em reunião anterior e acompanhado, agora, de parecer favorável do 
IPPAR. 

- Deliberado aprovar o projecto de instalação, devendo apresentar os projectos das 
especialidades constantes na informação da DGUO, de 28 de Março de 2007, e cumprir com as 
condições referidas no parecer da Delegação de Saúde. 

 
* Proc.º N.º 338/06, em nome de Nélia Jorge, para construção de uma moradia, em 

“Pinhal Manso”, lugar de Ribafria. 
- Deliberado aceitar a cedência gratuita ao Município de Peniche da parcela de terreno a 

integrar na via pública, com a área de 180,00 m2, conforme previsto na planta de implantação e 
de cedências. 

 
Foi ainda presente o seguinte expediente relativo a obras particulares objecto das 

deliberações adiante referidas: 
 
* Informação, datada de 30 de Março de 2007, dos serviços municipais de fiscalização, 

dando conhecimento de que no logradouro do prédio urbano, sito na Avenida do Mar, n.º 162, 
em Casais do Baleal, propriedade do Senhor Manuel Torres Sousa João, residente em Ferrel, 
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foram construídas três casas de madeira e um telheiro, sem licenciamento camarário. 
- Deliberado notificar o infractor de que dispõe de 15 dias, a contar da data da 

notificação, para, nos termos do n.º 3 do artigo 106.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro, se pronunciar sobre o conteúdo da mesma e da ordem que se tenciona dar-lhe, nos 
termos do n.º 4 do mesmo artigo, para demolir as obras executadas sem licenciamento, no prazo 
de 15 dias. 

Deliberado, ainda, mandar instaurar o respectivo processo de contra-ordenação social. 
 

CONSTRUÇÃO DA FONTE CIBERNÉTICA NO PARQUE URBANO DA CIDADE: 
 
* Na sequência da decisão favorável, tomada na reunião de 19 de Março último, sobre a 

alteração ao projecto inicial da empreitada de construção do Parque Urbano da Cidade no que 
respeita à aprovação da concepção e deslocalização da fonte cibernética, pelo Senhor Arq.º 
Álvaro Manso, responsável técnico da obra, foram apresentados esquiços sobre uma nova 
solução de concepção da rotunda e de arranjos de proximidade do local onde se encontra 
instalada a imagem de Nossa Senhora da Boa Viagem, sem prejuízo da temática quanto ao 
impacto visual e de valorização do espaço e conciliação com a rede viária. 

- Deliberado aceitar a solução preconizada. 
 

IMPLEMENTAÇÃO DE PEÇA ESCULTÓRICA – ENTRADA DE PENICHE: 
 
* Na sequência da deliberação tomada na reunião de 19 de Março último, pelo escultor 

Senhor Luís Cruz foi dado conhecimento dos reajustamentos a efectuar na escultura a instalar à 
entrada de Peniche na zona intervencionada do parque urbano da cidade, que consistem no 
rebaixamento da base e redução do diâmetro do mastro. 

- Deliberado aceitar a solução preconizada. 
 

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO SOBRE A REQUALIFICAÇÃO DO SERVIÇO DE 
URGÊNCIA DO HOSPITAL DE PENICHE: 

 
Foi presente a proposta do protocolo em epígrafe, a celebrar entre o Município de 

Peniche e a Administração Regional de Saúde do Centro (ARSC). O Senhor Presidente da 
Câmara referiu que tem vindo a acompanhar toda a evolução do processo e que é chegado o 
momento de se preparar e emitir comunicado à população a dar conta do que são os argumentos, 
dado que o protocolo é a confirmação do que tinha sido proposto pela comissão técnica, que 
aponta para ser assumido e ratificado pelo Senhor Ministro da Saúde. 

Seguidamente, usaram da palavra, o Senhor Administrador do Hospital Dr. Foz Romão e 
a Administradora do Centro de Saúde, a quem a Câmara solicitou a colaboração para apreciação 
e dissecação do documento. Pelo primeiro foi afirmado que o protocolo contém matéria 
complexa com alguns aspectos positivos, mas no essencial preocupante, visto que acaba por pôr 
em causa um modelo distinto do interesse para a população, constituindo uma amputação 
importante e uma perda irremediável na oferta da saúde, obstando por isso ao serviço de 
urgência e de internamento. Referiu, ainda, que a construção do Centro Hospitalar não será a 
melhor solução para resolução dos casos urgentes e emergentes. Contestou, também, as 
declarações proferidas pelo Dr. Vasco Trancoso, visto que as mesmas denunciam um 
determinado propósito que em nada vem beneficiar ou melhorar a assistência aos eventuais 
utentes. Pela Senhora Administradora do Centro de Saúde foi referido não discordar da essência 
do protocolo, sendo de opinião que se deveria investir mais nos cuidados primários, não em 
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termos de tratamentos, mas em acções no âmbito da prevenção, e que os números deveriam ser 
reavaliados. Procedeu à leitura de comunicado da autoria dos médicos do Centro de Saúde, onde 
manifestam a sua preocupação face ao desenvolvimento do processo e que estão disponíveis para 
efectuar consultas, desde que as mesmas sejam realizadas no Centro de Saúde. Leu ainda um 
comunicado da ARSC sobre o assunto. 

A seguir, intervieram os membros da Câmara adiante identificados:  
 
Senhor Vereador Joaquim Raul: 
Agradeceu a disponibilidade dos médicos e referiu ter ficado mais esclarecido após os 

esclarecimentos prestados através da escalpelização efectuada aos documentos.  
 
Senhor Vice-Presidente: 
Declarou que a posição da CDU vai no sentido de não-aceitação do texto do protocolo, o 

qual, na versão defendida pelo Presidente da ARSC, acaba com a prestação de cuidados de saúde 
essenciais no Hospital de Peniche. 

 
Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 
Perguntou se o Hospital tem meios para assegurar o pagamento aos médicos e se a 

essência do documento tem o cunho e o envolvimento da ARSC. 
 
Senhor Vereador Paulo Rodrigues: 
- Referiu que o protocolo não serve para Peniche e que, face aos esclarecimentos 

prestados, o PSD cimentou mais a posição de não concordar com o texto do documento; 
- Solicitou esclarecimentos sobre o que é a Unidade Local de Saúde (ULS) e se a sua 

implementação em Peniche era exequível. O Senhor Dr. Foz Romão deu informações sobre o 
assunto e declarou que o Senhor Ministro deixou cair a ideia da ULS. 

 
Senhor Vereador Francisco Salvador: 
- Referiu que o protocolo contém apenas as condições do Ministério; 
- Agradeceu os esclarecimentos, os quais vieram reforçar ainda mais a sua opinião sobre 

o assunto, e nesse sentido não subscreve o documento; 
- Sugeriu a apresentação de contraproposta para a criação de uma ULS. 
 
Senhor Presidente da Câmara: 
- Agradeceu os contributos e referiu que a sua posição é de rejeição do documento, 

mantendo a defesa de aprofundamento do serviço básico da urgência e a reposição da situação a 
Outubro/06, que previa um serviço de urgência no Hospital e que o protocolo pretende 
atamancar; 

- Salientou que o falar-se agora numa ULS só poderá dispensar a posição e reivindicação 
a assumir. 

 
Seguidamente, e na sequência da análise do protocolo de colaboração efectuado pelo 

Senhor Presidente da Câmara, foi feita a leitura do texto do comunicado a dar conhecimento à 
população do desenvolvimento do processo. 

 
Submetido à apreciação, usaram da palavra os Senhores Vereadores, adiante 

identificados: 
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Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 
- Sugeriu a definição de estratégia que passasse pelo agendamento de reunião urgente 

com o Presidente da ARSC, com vista à inflexão da situação, sendo de opinião que se não 
deveria recusar o protocolo antes dessa reunião, devido à existência dos aspectos positivos que 
contém; 

- Manifestou a sua preocupação devido ao facto do Dr. Carlos Arroz liderar o processo, 
em virtude da conotação que tem ao nível sindical. 

 
Senhor Vereador Paulo Rodrigues: 
- Referiu que a Associação dos Bombeiros Voluntários poderiam ser parte importante na 

apreciação do processo; 
- Perguntou se a CDU liderou algum processo sobre um abaixo-assinado que levasse este 

problema à Assembleia da República. O Senhor Presidente da Câmara disse que, sem o seu 
conhecimento, não concordaria com tal decisão. 

 
Submetido à votação, foi o texto do comunicado, com as alterações preconizadas, 

aprovado, o qual irá ser presente à reunião da comissão de acompanhamento para avaliação. 
 
Deliberado, ainda, proceder ao estudo célere da responsabilidade da Câmara, com vista à 

produção dos argumentos, que poderão englobar os contributos de outras pessoas, julgados 
adequados para a tomada de posição final. 

 
PLANO DE ORDENAMENTO DA RESERVA NATURAL DAS BERLENGAS: 

 
A Câmara tomou conhecimento do ofício convocatório do ICN para uma reunião a realizar, no 
próximo dia 11 de Abril, sobre a análise da versão final da proposta do plano em epígrafe, tendo 
o Senhor Presidente da Câmara realçado a importância do modelo de gestão, visando a 
sustentabilidade da Reserva Natural das Berlengas, onde se incluem os aspectos relacionados 
com o ambiente, definição da carga humana, gestão de equipamentos e preservação do 
património, e tendo o Biólogo, Dr. Sérgio Leandro, dado conhecimento dos documentos que 
foram disponibilizados aos membros da Comissão Mista de Coordenação (CMC), do resultado 
das reuniões realizadas no âmbito dessa mesma Comissão e do programa de execução associado 
ao Plano de Ordenamento da Reserva Natural das Berlengas. Pelo Senhor Presidente da Câmara 
foi ainda referido que irá propor que não seja tomada decisão definitiva sobre os documentos a 
serem alvo de análise na reunião da CMC do próximo dia 11 de Abril de 2007. 

 
ENCERRAMENTO: 

 
Sendo vinte e uma horas e dez 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. 

 
 


