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ACTA N.º 18/2007 
 
         ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 
         REALIZADA NO DIA 16 DE ABRIL DE 2007: 
 
Aos dezasseis 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 Vice-Presidente, eram dezasseis 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 dezoito horas e 
trinta minutos. 

O Senhor Vereador Paulo Rodrigues só participou 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 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 9 

a 15 de Abril corrente: 
Reuniões: 
- Do Conselho Municipal de Educação, na qual foi aprovado, por maioria, o parecer final 

daquele órgão, referente à Carta Educativa de Peniche; 
- Com dois elementos da Associação de Estudantes da Escola Superior de Tecnologia do 

Mar, sobre a dificuldade que enfrentam relativamente à falta de espaço físico para a realização 
de eventos culturais no âmbito da sua “Semana Académica”. Informou, também, que os 
Bombeiros Voluntários de Peniche só estarão disponíveis para ceder as instalações até às 02h00; 

- Com a Câmara Municipal de Óbidos para abordagem de assuntos de interesse para as 
duas Autarquias e aprofundamento de relações institucionais. 

Outras actividades e eventos: 
- Na cerimónia de abertura do 17.º Encontro Nacional de Deficientes subordinado ao 

tema “Sensibilizar e Unir para a Inclusão”, que decorreu no dia 14 de Abril, no Pavilhão da 
Escola EB 2.3 D. Luís de Ataíde. Deu também conhecimento de que este evento foi organizado 
pela Confederação Nacional dos Organismos de Deficientes com o apoio da Câmara Municipal 
de Peniche e nele participaram cerca de 650 pessoas; 

- Na iniciativa do Free Ride, integrado no Campeonato do Mundo, que, à semelhança 
dos anos anteriores, teve início em Peniche e contou com o forte apoio da Câmara Municipal de 
Peniche; 

- Na inauguração do Fórum da Parreirinha, espaço muito digno e agradável, apadrinhado 
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pelo concerto do Quinteto Jazz de Lisboa, com o “Tributo a Zeca Afonso”. Foi uma iniciativa 
cultural com “casa cheia”; 

- Na abertura das Comemorações do “25 de Abril” – Inauguração da Exposição de 
“Adriano Correia de Oliveira”, que contou com a participação, entre outros, de Carlos Alberto 
Moniz, José Manuel Osório e familiares de Adriano Correia de Oliveira; 

- No Jantar-Convívio e entrega de prémios do “Torneio de Bisca de 9”, promovido pela 
Sociedade Filarmónica União 1º de Dezembro de 1902 de Atouguia da Baleia; 

- Em diversos momentos do “Torneio de Petanca”, promovido pelo Clube de Lazer 
Santana; 

- No Workshop de Fotografia, promovido pelo Centro Social do Pessoal da Câmara 
Municipal de Peniche, com o apoio da Câmara Municipal de Peniche, que decorreu na cidade de 
Peniche, nos dias 13, 14 e 15 de Abril; 

- Visita à Escola do 1.º ciclo de Reinaldes, com o responsável do DOM e com o Assessor 
do Pelouro da Educação, Professor Raul Santos, para verificar o vasto conjunto de obras 
realizadas pela Câmara Municipal de Peniche; 

- Visita às obras municipais, onde o Município de Peniche está a aplicar betuminoso, 
vulgo “tapete”, nomeadamente nos arruamentos do Lugar da Estrada; 

- Visita às obras de remodelação das Escolas do 1º Ciclo nº 2 (Filtro) e da Bufarda. 
 
Senhor Vereador Francisco Salvador: 
- Apresentou, em nome do grupo do PSD, os documentos, cujos textos, que leu, a seguir 

se reproduzem: 
 
“SOLICITAÇÃO: 
Parecendo haver algumas dúvidas sobre a forma de realização das chamadas «reuniões 

públicas» que ocorrem nas primeiras segundas-feiras de cada quinzena, os vereadores do Partido 
Social Democrata solicitam que lhes seja esclarecido se nessas referidas reuniões o público pode 
apenas participar (mediante inscrição prévia) no início da sessão, ou se quem o pretender poderá 
assistir integralmente a toda a reunião. 

Peniche, 16 de Abril de 2007.” 
O Senhor Vice-Presidente informou da metodologia seguida e recomendou que fosse 

garantido o acesso das pessoas, durante o período da sua duração, às reuniões de natureza 
pública. 

 
“TOMADA DE POSIÇÃO: 
Pretendendo afirmar-se como a Capital da Onda, a Cidade do Mar ou outro nome slogan 

semelhante, Peniche tem de aproveitar todos os ensejos que se lhe depararem para impor à 
opinião pública essa sua vocação. 

Desse modo, os vereadores do Partido Social Democrata lamentam que a realização nas 
praias do Concelho de uma importante prova de surf de âmbito mundial não tenha sido 
aproveitada para, com o devido destaque, elevar o nome de Peniche ao nível de cidade de maior 
vocação marítima. 

À população, visitantes e turistas, que no primeiro fim-de-semana de Abril estiveram no 
Concelho (e ainda muito mais ao resto da população nacional), passou desapercebida a 
realização desta importante prova, o que foi mais uma oportunidade perdida. 

Peniche, 16 de Abril de 2007.” 
O Senhor Vice-Presidente informou que a Câmara tem dispensado o mesmo apoio 

material e financeiro e enveredado por uma maior publicitação do evento, como se pode aferir 
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nas transmissões televisivas da Sport TV e SIC, afixação em 12 ecrãs gigantes publicitários na 
cidade de Lisboa e difusão de notas à imprensa. 

 
- Apresentou, em seu nome, a tomada de posição, cujo texto, que leu, a seguir se 

reproduz: 
 
“TOMADA DE POSIÇÃO: 
Após ter sido concluído o processo de atribuição da concessão do restaurante Nau dos 

Corvos, puderam finalmente os técnicos municipais ter acesso total ao interior do referido 
estabelecimento. Nesse momento, constataram que a estrutura do edifício estava fortemente 
fragilizada com eventual risco de estabilidade da sua estrutura. 

Perante esta realidade, foi posta à consideração do executivo municipal qual a atitude a 
tomar, colocando-se as possíveis soluções que passavam pela reedificação de toda a estrutura, a 
sua completa demolição ou a sua recuperação transitória.  

Ora, acontece que o edifício em causa foi construído no início da década de sessenta com 
a finalidade de dotar Peniche de um estabelecimento que garantisse uma elevada qualidade de 
serviço e simultaneamente fosse motivadora para o aparecimento de um forte tecido empresarial 
do sector. 

Ao longo de mais de quarenta anos, com um percurso muito irregular, tal desiderato foi 
ultrapassado, contando actualmente Peniche com cerca de uma centena de estabelecimentos de 
restauração que, com diversos tipos de estabelecimento, diferentes tipos de serviço e 
qualificações distintas, permitem acolher milhares de utentes em simultâneo. 

Desde a sua construção inicial, a sua localização foi contestada, por um lado, por se situar 
num dos mais belos locais da costa de Portugal e, por outro, porque a sua qualidade 
arquitectónica ser de duvidosa qualidade. 

Assim sendo, verificando-se que a reedificação seria excessivamente onerosa e que a 
consolidação do edifício apenas lhe provocará um prazo de vida útil muito limitado, deveria     
ter-se em devida conta a possibilidade de restituir ao Cabo Carvoeiro a possibilidade de 
recuperar todo o encanto com que a Natureza o dotou. 

Infelizmente, não foi esse o sentido do executivo camarário, perdendo-se desse modo 
uma oportunidade que talvez só possa vir a ser posta em consideração dentro de muitos anos, 
situação que pessoalmente lamento. 

Peniche, 16 de Abril de 2007.” 
O Senhor Vice-Presidente informou que reuniu já com o DOM, com vista a avançar-se 

para a execução das obras de recuperação do edifício. 
 
- Chamou a atenção para a proliferação de cartazes alusivos à festa da Moita dos 

Ferreiros afixados na Praça Jacob Rodrigues Pereira e que carecem de remoção. 
 
Senhor Vereador Paulo Rodrigues: 
Perguntou se o assunto sobre a saúde ia ser abordado. 
 
Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 
- Disse que o dossier sobre a Carta Educativa não se encontrava na pasta dos documentos 

que vão ser apreciados. O Senhor Vice-Presidente informou que o documento foi colocado na 
sexta-feira, após a reunião do Conselho Municipal de Educação, e que estranhava que este 
tivesse saído da referida pasta; 

- Chamou a atenção para a proliferação e proporção alarmante que está a irromper com o 
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pseudo parque de campismo em frente da Tupatur e para a necessidade de se tomarem medidas 
imediatas com vista ao seu desmantelamento, uma vez que a situação não oferece nada de bom 
ao nível do ordenamento do território e turismo. O Senhor Vice-Presidente informou que os 
serviços de fiscalização ficaram de entregar, a seu pedido, informação sobre o assunto; 

- Propôs a realização de reunião extraordinária com vista ao estabelecimento da 
metodologia das intenções e definição das prioridades sobre projectos de candidatura propostos 
pela Câmara e a apresentar no Congresso do Oeste no âmbito do QCA. O Senhor Vice-
Presidente disse concordar com a metodologia proposta. 

 
Senhor Vereador Jorge Abrantes: 
- Informou que os SMAS aprovaram o Relatório e Contas de execução de 2006 e a 1.ª 

Revisão ao Plano e Orçamento para 2007; 
- Deu conhecimento de que foi adiada a eleição dos novos corpos sociais da empresa 

Águas do Oeste para o próximo triénio. 
 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
 

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

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

Câmara Municipal (de operações orçamentais): 454.779,50 € (quatrocentos e cinquenta e 
quatro mil, setecentos e setenta e nove euros e cinquenta cêntimos). 

Câmara Municipal (de operações não orçamentais): 183.715,95 € (cento e oitenta e três 
mil, setecentos e quinze euros e noventa e cinco cêntimos). 

Serviços Municipalizados (de operações orçamentais): 1.304.105,37 € (um milhão, 
trezentos e quatro mil, cento e cinco euros e trinta e sete cêntimos). 

Serviços Municipalizados (de operações não orçamentais): 204.373,46 € (duzentos e 
quatro mil, trezentos e setenta e três euros e quarenta e seis cêntimos). 

 
DESPACHOS PROFERIDOS AO ABRIGO DE DELIBERAÇÕES DE DELEGAÇÃO DE 
COMPETÊNCIAS: 

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

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: 
 
* Ofício n.º 169, datado de 27 de Março de 2007, da Junta de Freguesia de Atouguia da 

Baleia, solicitando o reembolso de despesas com a manutenção de zonas verdes do Casal 
Moinho, relativas aos meses de Janeiro a Março de 2007, acompanhado de fotocópias de facturas 
da empresa Reguirelva. 

- Deliberado conceder à Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia um subsídio, no valor 
de 1.270,50 €. (P.º 28) 
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* Carta, sem data, da Associação Juvenil de Peniche, remetendo uma proposta de 

actividades a realizar nas escolas do 1.º ciclo do concelho, no âmbito da educação ambiental. 
- Deliberado conceder à Associação Juvenil de Peniche um subsídio, no valor de 

2.000,00 €. 
 
* Carta, datada de 9 de Abril de 2007, da Associação Juvenil de Peniche, solicitando 

apoio financeiro para a realização de um intercâmbio multilateral, que vai ter lugar na 
Eslováquia com a participação de jovens de diversos países. 

- Deliberado conceder a Associação Juvenil de Peniche um subsídio, no valor de 400,00 
€ e dispensar o material promocional solicitado. (P.º 11/03) 

 
* Carta, datada de 28 de Março de 2007, da Associação Cultural, Desportiva e Recreativa 

de Casais de Mestre Mendo, solicitando apoio para a realização de um torneio de sueca. 
- Deliberado oferecer dois troféus, até ao valor de 80,00 € (40,00€/cada). 
 
* Carta, sem data, do MURPI, solicitando um subsídio no valor de 141,74 €, 

correspondente ao montante pago pela utilização do autocarro municipal, no dia 20 de Maio de 
2006. 

- Deliberado conceder ao MURPI um subsídio, no valor de 141,74 €, correspondente à 
despesa efectuada com o transporte em viatura municipal. (P.º 11/03) 

 
* Carta, datada de 9 de Abril de 2007, do Centro Social do Pessoal da Câmara Municipal 

de Peniche, solicitando o pagamento das refeições servidas no refeitório daquele Centro aos 
vigilantes da feira mensal no mês de Março. 

- Deliberado conceder ao Centro Social do Pessoal da Câmara Municipal de Peniche um 
subsídio extraordinário, no valor de 221,35 €. (P.º 40/09/01) 

 
* Carta n.º 39RCS/2007-03, datada de 12 de Março de 2007, da Associação de Dadores 

Benévolos de Sangue, solicitando a cedência do autocarro municipal para uma deslocação a 
Alpiarça, no dia 7 de Julho de 2007, a fim de participarem num convívio internacional de 
dadores de sangue. 

 - Deliberado autorizar a utilização do autocarro municipal, conforme solicitado, e isentar 
a Associação do pagamento dos respectivos encargos. (P.º 32/06) 

 
* Carta, sem data, da Associação de Dadores Benévolos de Sangue, dando conhecimento 

na nova composição dos órgãos sociais daquela instituição. 
- Tomado conhecimento e deliberado felicitar os novos corpos gerentes pela eleição e 

desejar-lhes os melhores sucessos no exercício das suas funções.  
 
* Carta, datada de 12 de Março de 2007, do Atlético Clube de Geraldes, solicitando a 

doação de areia, brita e cimento, já presente em reunião anterior e acompanhada, agora, de 
informação do DOM. 

- Deliberado assumir a responsabilidade do encargo com a aquisição dos materiais.       
(P.º 11/03) 

 
* Carta, datada de 10 de Abril de 2007, da Casa do Benfica de Peniche, solicitando apoio 

para a realização da festa comemorativa do seu XII aniversário, que terá lugar no próximo dia 1 
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de Maio, nomeadamente o condicionamento do trânsito no Largo de São Paulo. 
- Deliberado dispensar o apoio logístico que materialmente seja possível e autorizar o 

condicionamento do trânsito no Largo de São Paulo, conforme pretendido, devendo dar-se 
conhecimento à PSP. (P.º 18/02) 

 
* Carta, datada de 12 de Abril de 2007, da CERCIPENICHE – Cooperativa de Educação 

e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados, CRL, solicitando apoio para a Campanha Pirilampo 
Mágico/2007, que irá decorrer de 5 a 26 de Maio. 

- Deliberado dispensar o apoio logístico que materialmente seja possível e autorizar a 
divulgação e instalação de quiosque na Praça Jacob Rodrigues Pereira. (P.º 13/09) 

 
* Carta, sem data, da Associação Cultural e Recreativa de Casais Brancos, solicitando 

autorização para realizar o 3.º passeio convívio “As ferrugentas”, no próximo dia 20 de Maio. 
- 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. (P.º 11/03) 

 
* Carta, datada de 27 de Março de 2007, do Circo Walter Dias, solicitando autorização 

para a instalação de circo em espaço situado a sul do Edifício da Alfândega, em Peniche, e a 
isenção das respectivas taxas de ocupação. 

- Deliberado ratificar o despacho do Senhor Vice-Presidente, em 12 de Abril de 2007, 
que autorizou o pretendido. (P.º 32/05) 

 
* Carta n.º HZ/mc-1017/2007, datada de 5 de Abril de 2007, da empresa Águas do Oeste, 

S.A., relativa à eventual constituição de uma nova empresa no âmbito do abastecimento de água 
em “baixa”. 

- Tomado conhecimento e deliberado remeter o assunto para a próxima reunião. 
 
* Informação, datada de 9 de Abril de 2007, da Divisão Financeira, dando conhecimento 

de que se encontram por pagar, desde 2005, as rendas de um terreno, propriedade do Senhor 
Carlos Alberto Chagas, que o Município vem ocupando desde 1995.  

- Deliberado pagar ao Senhor Carlos Alberto Chagas uma indemnização, no valor de 
126,02 €, correspondente à ocupação do terreno nos anos de 2005 a 2007, e continuar a efectuar 
o referido pagamento, com aplicação do respectivo coeficiente de actualização, em cada um dos 
anos em que se mantiver a ocupação, se, entretanto, não for adquirida a propriedade. 

 
* Informação, sem data, do Pelouro da Educação, propondo que seja efectuado o 

pagamento, pelo valor estabelecido ao nível da Acção Social Escolar e praticado ao nível das 
Escolas EB 1, de 1,60 €, durante o corrente ano lectivo e com efeitos a partir de Outubro de 
2006, das refeição fornecidas pela Associação para o Jardim de Infância de Ferrel ao aluno 
André Martins Soares, residente em Casais do Baleal. 

- Deliberado autorizar o pagamento, conforme proposto. 
 
A Câmara tomou ainda conhecimento da seguinte correspondência e expediente: 
 
* Ofício n.º 043/07-RNB, da Reserva Natural das Berlengas, relativa à nova Lei Orgânica 

do ICN – Instituto da Conservação da Natureza. (P.º 16/01) 
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* Circular n.º 6/2007, datada de 3 de Abril de 2007, do Instituto do Desporto de Portugal, 
prestando alguns esclarecimentos sobre a interpretação da alteração legislativa decorrente da 
aprovação da Lei n.º 5/2007 – Lei de Bases da Actividade Física e do Desporto. (P.º 44/02)  

 
* Carta, datada de 10 de Abril de 2007, da Xistarca – Eventos & Turismo, agradecendo a 

colaboração prestada na realização dos XXIII Jogos Médicos Nacionais. (P.º 37)   
 
* Processo relativo ao projecto de passadiço sobrelevado para acesso à praia de Peniche 

de Cima, nomeadamente informações da DASU e da DGUO, datadas de 26 de Março e 3 de 
Abril de 2007, respectivamente, e que foram remetidas à CCDRLVT, em 10 de Abril corrente. 

 
CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS: 

 
* Foi presente o relatório final, elaborado pelo júri nomeado para condução do 

procedimento, relativo à consulta efectuada a diversas instituições financeiras para 
financiamento, através de empréstimo bancário, da empreitada de remodelação e ampliação da 
Escola EB 1 de Bufarda, no valor de 122.000,00 €. 

- Deliberado adjudicar a contracção do empréstimo à Caixa de Crédito Agrícola Mútuo 
de Caldas da Rainha, Óbidos e Peniche, conforme proposto pelo júri, por ser a proposta que 
melhores condições oferece, nomeadamente em relação ao spread, e nas condições constantes da 
sua proposta com a referência 496/2007, datada de 27 de Março de 2007, de que se destacam: 

- Montante do empréstimo: 122.000,00 €; 
- Prazo: 15 anos, com um ano de período de utilização; 
- Taxa de juro: a correspondente à Eurobir a 6 meses, com o spread a 0%. 

Foi ainda deliberado submeter a presente deliberação à aprovação da Assembleia 
Municipal, nos termos do disposto na alínea a) do n.º 6 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 
Setembro. 

 
* Foi presente o relatório final, elaborado pelo júri nomeado para condução do 

procedimento, relativo à consulta efectuada a diversas instituições financeiras para 
financiamento, através de empréstimo bancário, da empreitada de remodelação e ampliação da 
Escola EB 1 do Filtro, no valor de 140.000,00 €. 

- Deliberado adjudicar a contracção do empréstimo à Caixa de Crédito Agrícola Mútuo 
de Caldas da Rainha, Óbidos e Peniche, conforme proposto pelo júri, por ser a proposta que 
melhores condições oferece, nomeadamente em relação ao spread, e nas condições constantes da 
sua proposta com a referência 495/2007, datada de 27 de Março de 2007, de que se destacam: 

- Montante do empréstimo: 140.000,00 €; 
- Prazo: 15 anos, com um ano de período de utilização; 
- Taxa de juro: a correspondente à Eurobir a 6 meses, com o spread a 0%. 

Foi ainda deliberado submeter a presente deliberação à aprovação da Assembleia 
Municipal, nos termos do disposto na alínea a) do n.º 6 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 
Setembro. 

 
TABELA DE TAXAS E LICENÇAS MUNICIPAIS: 

 
Aditamento à Tabela: 

 
* Foi presente uma informação, datada de 13 de Abril corrente, da Divisão Financeira, 
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propondo um aditamento à Tabela de Taxas e Licenças, na sequência da publicação da Lei n.º 
37/2006, de 9 de Agosto, da Portaria n.º 1637/2006, de 17 de Outubro, e do protocolo 
celebrado entre a Associação Nacional de Municípios Portugueses e o Serviço de Estrangeiros 
e Fronteiras. 

- Deliberado propor à Assembleia Municipal a aprovação do aditamento do n.º 11 ao 
artigo 1.º da Tabela de Taxas e Licenças do Município, bem como o aditamento da observação 
1.ª ao mesmo artigo, com as seguintes redacções: 

 
“Artigo 1.º – Prestação de serviços e concessão de documentos: 

… 
11) Emissão de certificado de registo de cidadão da União Europeia: 

a) Emissão inicial .................................................................................................  3,50 € 
b) Emissão de segunda via ...................................................................................  3,75 € 
 

Observações: 
1.ª - Serão gratuitas as emissões de certificados de registo de cidadãos da União 

Europeia a menores de 18 anos.” 
 

Pagamento de terrado em prestações: 
 
* Foi presente um requerimento, em nome de Ulisses Fernando Nunes, solicitando 

autorização para proceder ao pagamento, em prestações, das taxas devidas pela ocupação de 
lugares de terrado, em Casais do Baleal. 

- Deliberado autorizar o pagamento do terrado, em três prestações, no valor de 147,00 € 
cada, com início no corrente mês de Abril, devendo aquele ficar concluído até final do mês de 
Julho, sob pena se não o fizer, da Câmara não autorizar nova ocupação do terrado ainda durante 
o corrente ano de 2007. 

 
PROTOCOLOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS: 

 
* Foram presentes os textos dos protocolos de delegação de competências a celebrar entre 

o Município e as Freguesias de Ajuda, Conceição e São Pedro. 
- Deliberado aprovar os textos dos protocolos a celebrar e solicitar à Assembleia 

Municipal a autorização para esse efeito, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 66.º da Lei n.º 
169/99, de 18 de Setembro. 

Deliberado, ainda, dar poderes ao Senhor Presidente da Câmara, ou a quem legalmente o 
substitua, a outorgá-los em nome do Município. 

 
HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS: 

 
* Acompanhado do parecer da respectiva Junta de Freguesia, foi presente, para efeitos de 

visto, o pedido de horário de funcionamento, das 06.00 às 02.00 horas, para o estabelecimento de 
café, denominado “Café Afrodite”, sito na Rua 1.º de Dezembro, n.º 26, em Peniche, de que é 
proprietário o Senhor João António Cardoso Estrelinha. 

- Deliberado que seja visado o horário de funcionamento das 06.00 às 02.00 horas, com 
validade até 30 de Abril de 2008. 
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PATRIMÓNIO: 
 

Aquisição de terrenos: 
 
* Foi presente uma carta, datada de 24 de Janeiro de 2007, de José Rafael Garducho 

Filipe, informando que pretende vender um prédio de que é proprietário, sito no Sítio da Bica, 
em Peniche, e solicitando informação sobre se o Município está interessado na aquisição do 
referido terreno, já presente em reunião anterior. 

- Deliberado celebrar contrato-promessa de compra e venda com o Senhor José Rafael 
Garducho Filipe, para aquisição, nas condições da informação do DPGU, datada de 8 de Março 
de 2007, nomeadamente quanto ao preço, que será de 252.060,00 €, do prédio rústico, sito em 
“Bicas”, freguesia de Ajuda, concelho de Peniche, com a área de 7.320,00 m2, descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Peniche sob o n.º 2001, folhas 191 verso do livro G-6, 
freguesia de Ajuda, e inscrito na matriz cadastral rústica da mesma freguesia sob o artigo 100, 
Secção A, e do prédio urbano inscrito na matriz predial urbana da mesma freguesia sob o artigo 
3202 e demais construções e anexos e quaisquer árvores de fruto pendentes, devendo o 
pagamento ser efectuado nas seguintes condições: 

1.ª- Como sinal e princípio de pagamento é entregue ao promitente vendedor no acto da 
celebração do contrato-promessa de compra e venda a importância de 100.824,00 €, correspon-
dente a 40% do valor da venda; 

2.ª- A importância restante de 151.236,00 € será paga: 
a) 50%, 1 ano após a celebração do contrato-promessa de compra e venda; 
b) 50%, no acto da celebração da escritura da compra e venda, a realizar no 

Notariado Privativo do Município de Peniche, que deverá ter lugar 2 anos após a data da 
celebração do contrato-promessa de compra e venda, e após o vendedor apresentar na Câmara 
Municipal toda a documentação necessária para o efeito. 

 
Alienação de terrenos: 

 
* Foi presente uma carta, datada de 3 de Março de 2005, em nome de Neves Maria Alves 

Leal Martins, solicitando a venda de duas parcelas de terreno, sitas no lugar e freguesia de Ferrel. 
- Deliberado alienar à requerente as parcelas adiante identificadas e nas seguintes 

condições: 
1) Parcela designada pela letra “A”, com a área de 163,50 m2, ao preço de 12,00 €/m2; 
2) Parcela designada pela letra “B”, com a área de 198,50 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 caso manifeste a pretensão de adquiri-la ao preço de 150,00 
€/m2. 

Deliberado, ainda, informar que a concretização da venda só se efectivará após que se 
mostre cumprida a demolição da construção existente a sul da parcela designada por “A” e o 
espaço integrado na via pública. 

 
Instalação de um snack-bar em terrenos municipais: 

 
* Foi presente uma proposta, elaborada pela DEPPC, para implantação de um 

estabelecimento de bebidas em terrenos municipais, sitos na Rua do Picadeiro, na Consolação, 
cedidos pela firma Grafi – Sociedade Imobiliária, L.da e por João Manuel Ferreira Fonseca. 

- Deliberado solicitar parecer sobre o assunto aos serviços jurídicos municipais, 
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nomeadamente se, do ponto de vista jurídico, o uso pretendido para instalação de 
estabelecimento de bebidas é compatível com a natureza e o fim para que a parcela de terreno foi 
cedida. 

 
PEDIDOS DE INFORMAÇÃO PRÉVIA: 

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

das deliberações adiante referidas: 
 
* Em nome de Construções Vila Maria, L.da e Outros, para loteamento de três prédios 

rústicos, sitos em Casais do Baleal. 
- Deliberado informar os requerentes de que a pretensão não é viável, nos termos e com 

os fundamentos constantes da informação da DGUO, de 11 de Abril de 2007, podendo o estudo 
ser realizado desde que respeite as condições e dê cumprimento às orientações expressas que 
resultam da referida informação. (P.º R479/07) 

 
* Em nome de Servipen – Empreendimentos Turísticos, L.da, para construção de um 

complexo turístico, na Estrada Marginal Sul, em Peniche, já presente em reunião anterior e 
acompanhado, agora, de exposição apresentada pela requerente em 11 de Abril de 2007. 

- Deliberado informar que o empreendimento se poderá considerar de interesse para o 
turismo, desde que sejam satisfeitas as condições da informação da DGUO, de 19 de Março de 
2007. 

Deliberado, ainda, que o DPGU promova a alteração do Plano de Urbanização da Zona 
Sul (PUZS), em regime simplificado, conforme parecer jurídico emitido pela assessora jurídica 
para a área do urbanismo Dr.ª Fernanda Paula Oliveira, podendo, caso a requerente o entenda, vir 
a desenvolver o projecto nas condições das informações técnicas, não se responsabilizando a 
Câmara por qualquer licenciamento antes da aprovação e publicação da alteração do PUZS.     
(P.º 2234/06) 

 
LOTEAMENTOS: 

 
* Foi presente o processo N.º L2/05, em nome de Silrreira – Construções, L.da, para 

proceder ao loteamento de um prédio rústico, sito na “Fonte”, em Bufarda, já presente em 
reuniões anteriores e acompanhado, agora, de um requerimento solicitando que a caução seja 
substituída por hipoteca sobre os lotes a constituir no loteamento. 

- Deliberado autorizar que a caução seja substituída por hipoteca sobre os lotes n.os 3, 4, 5 
e 6, a constituir no loteamento, no valor total de 127.000,00 €, atribuindo-se a cada um dos lotes 
3 e 6 o valor de 26.000,00 € e aos lotes 4 e 5 o valor de 37.500,00 € cada um, devendo a mesma 
ser registada na Conservatória do Registo Predial a favor do Município de Peniche. 

 
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 61/07, em nome de Efeito Único – Actividades Hoteleiras, Unipessoal, L.da, 

para instalação de uma esplanada coberta, junto ao estabelecimento de bebidas denominado 
“Pontes Café-Bar”, sito na Rua da Praia, em São Bernardino.  
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- Deliberado informar a requerente de que deverá reformular o projecto, por forma a dar 
satisfação às condições constantes da informação da DGUO, de 3 de Abril de 2007. 

O Senhor Vereador Jorge Gonçalves não participou na discussão e votação deste assunto. 
 
* Proc.º N.º 493/06, em nome de Anadília Ramos Oliveira Botelho, para legalização e 

ampliação de uma moradia, sita na Rua da Bela Vista, em Serra d'El-Rei, já presente em reuniões 
anteriores e acompanhado, agora, de um novo pedido de reapreciação. 

- Deliberado manter o indeferimento já deliberado em 7 de Novembro de 2006 e 12 de 
Fevereiro de 2007, pelos motivos já considerados. 

O Senhor Vereador Paulo Rodrigues não participou na discussão e votação deste assunto. 
 
* Proc.º N.º 88-A/07, em nome de Lucílio Oliveira Antunes, para construção de um 

edifício para escritórios, na Travessa do Desembargador, em Peniche. 
- Deliberado notificar o requerente para comparecer em atendimento com vista à 

apreciação e esclarecimento do assunto. 
 
* Proc.º N.º 338/05, em nome de Domingos de Barros Cerqueira e Outro, para construção 

de um edifício para habitação e demolição dos existentes, na Rua 1.º de Dezembro, em Peniche, 
já presente em reuniões anteriores e acompanhado, agora, de novos elementos apresentados 
pelos requerentes. 

- Deliberado aprovar o projecto de arquitectura, devendo apresentar os projectos das 
especialidades referidos na informação da DGUO, de 3 de Abril de 2007, devendo os mesmos 
serem compatíveis com o projecto de arquitectura, nomeadamente em relação às cérceas e      
pés-direitos regulamentares. 

 
INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: 

 
O Senhor Presidente da Câmara, após ter iniciado a sua participação e passado a presidir 

à reunião, prestou as seguintes informações: 
- Participou em reunião convocada pela ANMP sobre o processo de requalificação da 

rede de urgências, da qual resultaram as seguintes orientações: mandatar a ANMP para, em 
nome dos Municípios, promover o agendamento de reunião com o Ministério da Saúde, com 
vista à resolução do assunto e celebração do respectivo protocolo com as alterações naquela 
preconizadas e constantes do texto final elaborado pela ANMP, que foi presente, e não haver 
assinatura do protocolo de colaboração entre o Ministério e os Municípios e o encerramento dos 
serviços de urgência, antes da celebração do protocolo com a ANMP. Disse ainda ter chamado a 
atenção para o facto de, no protocolo a celebrar, independentemente dos critérios a considerar, 
dever ser ponderado o peso da mobilidade sazonal da população e redefinidos os critérios ao 
nível dos intervalos. Informou, também, que, quanto ao estudo, é de opinião que se contrate uma 
empresa para a elaboração do documento e que este contemple, entre outras medidas, o serviço 
de atendimento permanente durante 24 horas. O Senhor Vereador Francisco Salvador questionou 
se o prazo dos três meses concedidos para apreciação do projecto de protocolo não iria ser 
excedido. O Senhor Presidente da Câmara salientou que a situação presente tende a ajudar o 
Senhor Ministro a decidir mais acertadamente. O Senhor Vereador Paulo Rodrigues disse que 
finalmente foi tomada uma decisão exemplar, com a elaboração do protocolo “chapéu” e sugeriu 
que se o Senhor Ministro subsistir na sua posição que se tomem as medidas adequadas para o 
efeito. Perguntou se o convite ao Presidente da ARSC se mantinha de “pé”. O Senhor Presidente 
da Câmara informou que a ideia se mantém para quando haja mais elementos sobre o processo. 
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O Senhor Vereador Jorge Gonçalves sugeriu que nesta fase intermédia se chegasse à fala com o 
Senhor Presidente da ARSC, a fim de se conhecer qual a margem de manobra do que é possível 
rejeitar antes do estudo, que na sua opinião está atrasado e sobre o qual não se deram passos 
significativos. Disse ainda fazer votos para que se encontre uma solução que vá ao encontro das 
expectativas da população e lembrou que Peniche é atractivo fora da área hospitalar. O Senhor 
Presidente da Câmara vincou que se devem centrar todos os esforços para que não haja dispersão 
do objectivo principal, que é tudo fazer para resolver a questão das urgências do hospital. O 
Senhor Vice-Presidente disse não se sentir assim tão preocupado, visto haver já trabalho feito e 
não alinhar com qualquer solução. Referiu, também, que a discussão se deve centrar em estudo 
sério e que a Câmara está a tempo de o apresentar. 

- Deu conhecimento da programação da comemoração do Dia do Pescador / 2007, de 
cuja organização fazem parte, também, a AMAP, a CAPA e o Sindicato dos Trabalhadores da 
Pesca do Centro, e de cujas actividades se destacam o Seminário subordinado ao tema 
“Segurança Marítima”; a sessão extraordinária da Câmara Municipal, de cuja agenda de 
trabalhos consta a homenagem aos familiares de pescadores falecidos em naufrágios; o 
reconhecimento das instituições: Bombeiros, ISN e Faróis; as actividades musicais com as 
actuações do fadista António Severino e da Banda da GNR (ainda a confirmar); o lançamento de 
fogo de artifício e a iniciativa intitulada “Peniche à Noite Vista do Mar”, a bordo de embarcações 
marítimo-turísticas. Referiu que o programa ainda se não encontra fechado, estando a ser 
preparada a proposta de regulamento da participação, incluindo o respectivo preçário. O Senhor 
Vereador Jorge Gonçalves perguntou se já houve reunião com os operadores da restauração e 
bebidas. O Senhor Vereador Francisco Salvador teceu algumas críticas à forma programática do 
evento, tendo o Senhor Presidente da Câmara salientado que o cenário encontrado é o que tem 
menos riscos em matéria de fiscalização higio-alimentar, visto que é intenção e condição que os 
estabelecimentos acautelem o desenvolvimento da sua actividade com pessoal habilitado e 
qualificado. 

 
CONCURSO DE ADJUDICAÇÃO DA CONCESSÃO DE ESTABELECIMENTOS 
COMERCIAIS – “CASTELINHO” DA ILHA DA BERLENGA: 

 
* Foi presente o processo de concurso em epígrafe, o qual foi objecto das seguintes 

considerações: 
 
Senhor Vereador Francisco Salvador: 
Fez a leitura de parecer produzido pela ATAM no jornal “O Municipal”, onde é referido 

que a introdução de sub-critérios no decurso de um processo de concurso, depois de conhecidos 
os concorrentes, constitui violação dos princípios da legalidade, imparcialidade e transparência, 
pelo que, tendo ocorrido idêntico procedimento no processo em apreço e que lhe suscitam 
grandes dúvidas, lhe parece que o presente concurso deveria ser anulado e promovido a abertura 
de um outro. 

 
Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 
- Referiu ter muita dificuldade em aprovar um documento onde, no momento da abertura 

das propostas, havia concorrentes que não satisfaziam as condições para serem admitidos por 
falta de documentos e terem sido introduzidos sub-factores depois de conhecidos os candidatos. 

- Chamou a atenção para as disposições legais vigentes em matéria de concursos públicos 
e que devem ser respeitadas, caso do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, CPA e Constituição 
da República. 
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- Disse, dados os factores apontados, ser preferível anular o concurso. 
 
Senhor Vice-Presidente: 
- Informou que o processo está instruído com base em parecer dos serviços jurídicos 

municipais, que refere que o concurso não se enquadra no âmbito do Decreto-Lei n.º 197/99, de 
8 de Junho; 

- Lembrou que este processo vem do mandato anterior e referiu que, em 2006, os nossos 
eleitos levantaram dúvidas quanto à urgência destes concursos. 

 
Senhor Presidente da Câmara: 
- Disse haver elementos de natureza jurídica que devem ser reapreciados, pelo que o 

assunto irá fazer parte da agenda a tratar com o Senhor Consultor Jurídico, Dr. Mário de 
Carvalho, no decorrer da semana; 

- Referiu que a Câmara, na defesa de todos os princípios legais, deverá esgotar todas as 
hipóteses associadas ao concurso, por forma a serem partilhadas por todos. 

 
- Deliberado, assim que o Senhor Presidente da Câmara obtenha todas as informações, 

que o processo seja presente em próxima reunião para decisão. 
 

CARTA EDUCATIVA DO MUNICÍPIO DE PENICHE: 
 
* Foi presente o documento em epígrafe, o qual foi objecto das seguintes considerações: 
 
Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 
Perguntou quais as razões que estão implícitas na decisão e que motivaram a aprovação 

do documento por maioria. 
 
Senhor Vice-Presidente: 
- Disse que o voto contra foi manifestado pelo Senhor Provedor da Santa Casa da 

Misericórdia e teve a ver com o facto do ATL de Sant’Ana não ter sido incluído na Carta; 
- Referiu que a proposta de tipologia apresentada pela Junta de Freguesia de Atouguia da 

Baleia não faz sentido e conduziria inevitavelmente ao encerramento de escolas na área daquela 
freguesia; 

- Sublinhou que o PSD e PS criaram dez Jardins de Infância públicos desde a década de 
1970, três dos quais na cidade de Peniche; 

- Chamou a atenção que a generalização do acesso ao público é também uma recomen-
dação do Conselho Nacional de Educação. 

 
Senhor Vereador Francisco Salvador: 
- Questionou se o ensino particular se tinha que inserir no contexto, lembrando que o 

“Traquinas” faz parte da rede pública escolar; 
- Disse ter desenvolvido a ideia de que existem entidades particulares que poderiam ser 

incluídas na Carta, com base no aproveitamento das instalações existentes; 
- Declarou não perceber as razões por que se aponta para a criação de três centros 

escolares quando os recursos financeiros são escassos; 
- Referiu que não vai subscrever o documento por não ter a certeza que é a melhor 

solução. 
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Senhor Vice-Presidente: 
- Fez a dissecação do documento; 
- Referiu que o projecto esteve disponível e em discussão pública e que desde a apresen-

tação até hoje decorreu um mês. 
 
Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 
- Disse ter dificuldade em subscrever o documento, mantendo algumas reservas sobre a 

concepção do mesmo; 
- Afirmou que a metodologia usada é incorrecta, uma vez que caberia à Câmara decidir 

em relação às reclamações e contributos em sede de audiência pública. 
 
Senhor Vice-Presidente: 
- Deu conhecimento que a Comissão de Acompanhamento apresentou as questões, tendo 

a metodologia preconizada sido aceite por todos; 
- Informou que, na reunião do Conselho Municipal de Educação, todos os representantes 

ligados ao ensino votaram a favor da proposta apresentada. 
 
Senhor Presidente da Câmara: 
Referiu que na referida reunião esteve presente o critério da razoabilidade na discussão 

do assunto. 
 
- Deliberado que a decisão seja tomada na próxima reunião extraordinária, a realizar 

amanhã. 
 

REUNIÕES DE CÂMARA: 
 
A Câmara deliberou realizar uma reunião extraordinária, amanhã, dia 17 de Abril, pelas 

17.00 horas, tendo a convocatória sido feita directamente a todos os membros da Câmara e com 
dispensa de convocação escrita. 

 
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. 

 
 


