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ACTA N.º 23/2007 
 
         ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 
         REALIZADA NO DIA 14 DE MAIO DE 2007: 
 
Aos catorze dias do mês de Maio 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. 
O Senhor Vereador Joaquim Raul só participou na reunião a partir das dezasseis horas e 

vinte minutos. 
O Senhor Presidente da Câmara ausentou-se da reunião no período entre as dezasseis 

horas e cinquenta minutos e as dezoito horas e trinta 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 Presidente da Câmara: 
Deu conhecimento que a sua ausência à reunião do passado dia 7 do corrente se deveu ao 

facto de ter participado no seminário subordinado ao tema “Aeroporto da Ota”, organizado pela 
Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra e que teve o envolvimento das CCDRC e 
CCDRLVT, cujos presidentes reiteraram a sua posição a favor da construção do referido 
aeroporto. Esteve também presente o Senhor Secretário de Estado Adjunto das Obras Públicas, 
que reafirmou as informações prestadas no Congresso do Oeste. Informou, ainda, que após a 
realização do seminário esteve presente em reunião na AMO onde foi abordado o PROT-OVT. 

Informou das seguintes reuniões em que participou: 
- No dia 3 de Maio, com a equipa do Prof. Augusto Mateus sobre o PAO, tendo ficado 

assente a apresentação de documento final até ao final do corrente mês de Maio, que será 
partilhado de novo com a AMO; 

- Na mesma data, com o ICN, no âmbito do prosseguimento dos trabalhos relativos ao 
projecto “Berlenga Sustentável”, tendo sido traçado calendário em que a primeira iniciativa se 
desenvolverá na Berlenga, no próximo dia 5 de Julho, com vista a que as entidades e empresas 
interessadas tomem conhecimento das potencialidades da ilha e que torne possível a celebração 
de protocolo que regule a assumpção dos compromissos com os seus envolvimentos; 

- No dia 8 de Maio, da Comissão Mista da Reserva Natural das Berlengas; 
- No dia 9 de Maio, da Secção de Municípios com Actividade Piscatória e Portos, na 

ANMP, sobre o Plano Estratégico do Sistema Portuário Português e a participação directa dos 
municípios na gestão das áreas portuárias e das praias e criação de livro verde para a futura 
política marítima; 

- No dia 10 de Maio, da Comissão alargada da CPCJ. 
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O Senhor Presidente da Câmara deu conhecimento, também, das actividades e eventos 
em que participou: 

- No dia 4 de Maio, no Congresso do Oeste, em que a agenda de trabalhos permitiu 
abordagens de desenvolvimento às questões que estão a ser trabalhadas no quadro do QREN e do 
PAO. Disse ter subscrito a realização do próximo Congresso em Alenquer, numa atitude de 
solidariedade para com este Município e porque considera sensata a proposta apresentada, tendo 
suscitado, na altura, o interesse de Peniche em organizar o congresso imediatamente a seguir. 
Felicitou as entidades organizadoras (ADRO, AMO, RTO) pela qualidade do evento; 

- No dia 10 de Maio, no Seminário Internacional sobre Empreendorismo, levado a efeito 
em Óbidos; 

- No dia 11 de Maio, no Dia da Europa, realizado no Auditório Municipal e organizado 
pelos alunos da Escola Secundária; 

- Na mesma data, no Festival Mercúrio, organizado pela Escola Superior de Arte e 
Design de Caldas da Rainha e levado a efeito no Fórum da Parreirinha; 

- No dia 12 de Maio, na cerimónia de entrega de prémios do campeonato de “sueca”, 
levado a efeito pela União Cultural e Desportiva de São Bernardino; 

- Na mesma data, na apresentação do novo álbum do agrupamento musical “Miosótis”, 
no Fórum da Parreirinha; 

- Na mesma data, no acompanhamento de parte da visita da equipa de ténis de mesa do 
Sporting Clube de Portugal. Deliberado agradecer a disponibilidade e felicitar o atleta Francisco 
Santos pelo facto de se ter consagrado campeão nacional da modalidade; 

- No dia 13 de Maio, no acompanhamento do IV Campeonato de Surf organizado pela 
ESTM. Deliberado felicitar a escola, professores e alunos pela iniciativa. 

O Senhor Presidente da Câmara prestou, ainda, as seguintes informações: 
-  Já se encontra disponibilizada, na página da Internet do Município, informação sobre a 

convenção “Sou de Peniche”, a realizar no dia 8 de Junho, e que incluirá um conjunto de mesas 
temáticas; 

- Teve hoje início a acção conjunta a desenvolver pela Câmara e ICN sobre o controlo da 
população de gaivotas; 

- Lembrou da deslocação a Lagos, no próximo dia 17 de Maio, para visita à marina e 
reunião com a respectiva administração; 

- Entregou convite alusivo à sessão de trabalho que irá decorrer no Auditório Municipal, 
no dia 19 de Maio corrente, sobre a Magna Carta-Peniche 2025; 

- O estudo sobre urgências do Hospital foi adjudicado à empresa CEDRU, o qual irá ser 
presente à reunião de 28 de Maio próximo; 

- Propôs, o que foi aprovado, que, na sequência dos arranjos urbanísticos levados a efeito 
no Lugar da Estrada, se endereçasse uma palavra de agradecimento ao Senhor José António 
Rodrigues do Santos pela disponibilidade e colaboração prestada e que possibilitou a 
regularização do espaço público sito no Lugar da Estrada, no cruzamento para a Consolação; 

- Deu conhecimento do programa do Festival Sabores do Mar/2007 e recomendou o seu 
envio por correio electrónico; 

- Informou que não conseguiu concretizar a reunião com a Enatur. 
 
Senhor Vice-Presidente da Câmara: 
Informou das seguintes reuniões, actividades e eventos em que participou na semana de 8 

a 14 de Maio corrente: 
Reuniões: 
- Na quinta reunião do Plenário do PROT-OVT, conjuntamente com os Senhores Eng.º 
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José Pires e Dr. Rodolfo Veríssimo; 
- Com o Senhor Martins Costa, a propósito da Feira Internacional de Artesanato, que vai 

ter lugar na cidade de Peniche, de 10 a 26 de Agosto, tendo este apresentado pedido de apoio à 
Câmara Municipal; 

- Com os Presidentes das Juntas de Freguesia Rurais do Concelho, sobre a organização 
das Tasquinhas Rurais e apresentação de propostas de apoio por parte do Município. Lembrou 
que se comemora este ano o 10.º aniversário do certame, pelo que será justo valorizar o trabalho 
de todos aqueles que iniciaram e deram continuidade a este projecto associativo e gastronómico 
do concelho; 

- Na Assembleia do Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia, conjuntamente com 
o Assessor da Educação, Senhor Professor Raul Santos. 

 
Outras actividades e eventos: 
- Na recepção, conjuntamente com o Senhor Vereador Jorge Abrantes, aos delegados da 

6.ª Conferência de Telecomunicações – Conftele 2007, que decorreu no Auditório do Edifício 
Cultural; 

- Na iniciativa promovida pelo Governo Civil de Leiria, COM O APOIO DOS Pelouros 
da Educação e do Trânsito, denominada “Escola Itinerante de Trânsito”, integrada no projecto 
“Vamos Parar com Isto”, que decorreu no recinto dos Bombeiros Voluntários de Peniche, entre 
os dia 9 e 11 de Maio; 

- No dia 11 de Maio, Dia da Europa, na iniciativa sobre “As diferentes dimensões da 
Exclusão Social”, promovida no âmbito do Projecto Maré Alta; 

- Na iniciativa promovida pelo Pelouro do Desporto sobre demonstração de ténis de 
mesa pela equipa do Sporting Clube de Portugal – campeã nacional 2006/2007, nas localidades 
de Ferrel, Atouguia da Baleia, Serra d'El-Rei e São Bernardino. Deu conta que um dos campeões 
nacionais é natural de São Bernardino, de seu nome Francisco Santos, jovem de grande 
humildade e profissionalismo; 

- Na entrega de prémios do Torneio dos “Petingas”, promovido pelo Clube de Ténis de 
Peniche; 

- Na entrega de prémios do concurso de pesca do Núcleo de Peniche do Sporting Clube 
de Portugal; 

- Na apresentação do novo álbum do grupo “Miósotis”, intitulado “Risco”, levado a 
efeito no Fórum da Parreirinha, em mais uma iniciativa com grande afluência de público. Disse 
que se tratou de um trabalho de grande qualidade e endereçou os parabéns ao grupo; 

- Na inauguração da IV Feira do Ambiente onde recebeu da parte da RESIOESTE a 
chave de uma nova viatura para a recolha de papelão. 

 
O Senhor Vice-Presidente informou, ainda, que no passado dia 13 de Maio ocorreu um 

corte de água em Serra d'El-Rei, tendo comunicado, de imediato, a todo o executivo o sucedido e 
proposto que os SMAS tomassem as medidas necessárias para que, no caso de avarias desta 
natureza, o abastecimento de água seja efectuado por secções. 

 
Senhor Vereador Jorge Abrantes: 
- Deu conhecimento do conjunto de iniciativas que estão a ser desenvolvidas no âmbito 

do acompanhamento da albufeira do rio de São Domingos, tendo-se encetado diligências com 
vista à obtenção de esclarecimentos e avaliação dos investimentos a efectuar em novos 
equipamentos; 

- Informou da iniciativa promovida pelo Governo Civil, que teve um forte envolvimento 
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e apoio da Câmara, no âmbito da Escola Itinerante de Trânsito e levada a efeito no pátio dos 
Bombeiro Voluntários de Peniche, tendo nela participado cerca de 600 crianças do ensino básico. 
Referiu que se poderá considerar o balanço positivo. 

- Deu conta da realização de reuniões com as subcomissões de trânsito para o Baleal e 
Largo 5 de Outubro, em que um dos assuntos tratados teve a ver com as obras levadas a efeito 
em propriedade do Baleal e que estão a condicionar o ordenamento do trânsito e estacionamento 
naquele local. O Senhor Vice-Presidente informou que o Presidente da CCDRLVT virá a 
Peniche para avaliar a situação. 

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

se reproduzem: 
 
“SAUDAÇÃO: 
Na reunião de Câmara realizada em 21 de Novembro de 2005 recomendámos a limpeza e 

arranjo da entrada Norte da Cidade com o desmantelamento da embarcação Bairrista. 
Pese embora só ano e meio depois de termos levantado o assunto tenha sido executado, 

os vereadores do Partido Social Democrata não podem deixar de saudar a remoção do que 
restava da embarcação onde, anos atrás, funcionou precariamente um bar. 

Peniche, 14 de Maio de 2007.” 
 
O Senhor Presidente da Câmara informou que esta intervenção foi finalmente possível 

graças à ultrapassagem de aspectos formais e que contou com o apoio da Junta de Freguesia de 
Ajuda. 

 
“RECOMENDAÇÃO: 
Sendo a agricultura um dos principais suportes da economia do Concelho, importa 

encontrar a melhor forma de a rentabilizar e, simultaneamente, de preservar o ambiente. Deste 
modo, os vereadores do Partido Social Democrata recomendam que se elabore, publique e 
distribua pelos agricultores do Concelho um Guia de Boas Práticas Agrícolas. 

Peniche, 14 de Maio de 2007.” 
 
“RECOMENDAÇÃO: 
Cada vez é mais difícil para os empresários, sobretudo para os mais jovens, obter a 

informação necessária para o bom e rápido aproveitamento dos seus investimentos. Por outro 
lado, Peniche carece urgentemente de bons e seguros investimentos nas mais diversas áreas. 
Assim, os vereadores do Partido Social Democrata recomendam que se crie um Gabinete de 
Apoio ao Investimento onde, de uma forma simples e clara, se possam transmitir todos os dados 
relativos às possibilidades de obtenção de fundos, concessão de empréstimos, autorizações 
necessárias e viabilidades aos que pretendem investir no Concelho. 

Peniche, 14 de Maio de 2007.” 
 
O Senhor Presidente da Câmara informou da existência de Gabinete Municipal de 

Iniciativa e Empreendorismo, criado em Março de 2007. 
 
“RECOMENDAÇÃO: 
Sendo Peniche um Concelho eminentemente virado para a prática balnear, urge dotar as 

nossas magnificas praias de infra-estruturas dignas e de qualidade. Infelizmente, não é isso que 
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acontece em numerosos casos, de que a praia da Consolação é um dos mais negativos exemplos, 
sobretudo no que concerne aos acessos ao areal, instalações sanitárias, protecção das arribas, 
limpeza da zona envolvente à praia, condições dos pisos dos arruamentos, falta de qualidade dos 
passeios públicos, indefinição de competências no que diz respeito à zonas verdes, falta de 
iluminação da área urbana mais antiga, etc. 

Assim, os vereadores do Partido Social Democrata recomendam que seja feita uma 
intervenção urgente, rápida e eficaz naquela zona balnear, por forma a minimizar os aspectos 
negativos acima apontados. 

Peniche, 14 de Maio de 2007.” 
 
O Senhor Presidente da Câmara informou que tem vindo a fazer-se trabalho de 

intervenção sucessiva no local. O Senhor Vice-Presidente informou que as obras da 
responsabilidade do Município estão programadas e existem responsabilidades também do 
concessionário da praia. 

 
- Questionou se já terá sido elaborado e enviado para as entidades competentes o parecer 

da Câmara Municipal sobre a pretensão da Santa Casa da Misericórdia de criação de um 
estabelecimento de ensino pré-escolar no actual Centro de Actividades de Tempos Livres de 
Sant’Ana. O Senhor Vice-Presidente informou que iria trabalhar no sentido de na próxima 
reunião ser apresentada proposta sobre o assunto. 

 
Senhor Vereador Paulo Rodrigues: 
- Solicitou esclarecimentos sobre o alcance da informação constante do sinal de trânsito 

sito na Consolação, referente à proibição de paragem de caravanas. O Senhor Vice-Presidente 
informou que iria mandar averiguar a situação; 

- Perguntou qual o resultado da reunião com o Senhor Fernando Chagas sobre a remoção 
de parede nos Bolhos. O Senhor Presidente da Câmara informou que o interessado se 
disponibilizou a reunir consigo e que irá analisar o assunto com o Director do DPGU; 

- Sugeriu que se desse conhecimento à comissão de acompanhamento para o assunto das 
urgências do Hospital da adjudicação do estudo à CEDRU; 

- Suscitou a realização de reunião com a Assembleia Municipal para reflexão dos 
projectos enviados no âmbito do PAO e PROT-OVT; 

- Aludiu à interrupção verificada pela segunda vez no abastecimento de água a Serra 
d'El-Rei devido a rotura ocorrida junto ao local onde os SMAS, há menos de 15 dias, 
procederam a uma intervenção, e à necessidade de se promover a execução de obras de 
seccionamento e reformulação do respectivo colector. Deliberado que os SMAS prestem 
informação sobre o assunto e encetem as medidas que visem reduzir eventuais impactos 
negativos e resolvam o problema;  

- Chamou a atenção de que a obra que está a ser levada a efeito na Avenida Monsenhor 
Bastos e a respeitante à demarcação de passadeira na Avenida do Porto de Pesca não dispõem de 
sinalização ajustável que garanta a observância dos aspectos de segurança no trabalho. 
Deliberado que o DOM verifique as situações e tome as medidas apropriadas para o efeito; 

- Perguntou o que acontecerá à igreja existente no interior do estabelecimento de 
reinserção social de São Bernardino quando este for alienado. O Senhor Presidente da Câmara 
informou que o assunto faz parte da agenda da reunião com o Ministério da Justiça; 

- Endereçou convite sobre a festa religiosa de Nossa Senhora do Amparo, a levar a efeito 
no concelho de Óbidos. O Senhor Vice-Presidente disse que a Câmara está a apoiar este evento e 
que tinha sido contactado pelo Senhor Presidente da Junta de Freguesia para participar. 
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Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 
- Perguntou se o estudo relativo ao serviço de urgências já foi objecto de concurso e 

quais os custos. O Senhor Presidente da Câmara informou que o estudo foi adjudicado à empresa 
CEDRU, pelo valor de 12.400,00 €, a que acrescerá o IVA; 

- Solicitou informação sobre se já tinha sido efectuada a audiência prévia do Senhor 
Manuel Torres Sousa João, na sequência da construção clandestina de bungalows, nos Casais do 
Baleal. Deliberado que o DPGU informe do ponto de situação do processo; 

- Suscitou que se encontrasse rapidamente uma solução tendente a resolver o problema 
do abastecimento de água ao concelho e antes que o IRAR tome posição sobre o assunto. O 
Senhor Vereador Jorge Abrantes informou não ter conhecimento de situações que ameacem as 
fontes abastecedoras de distribuição; 

- Referiu que o que era expectável saber-se no Congresso do Oeste sobre o PAO não se 
concretizou e que continua a ter ideia que o Município se deveria ter posicionado para que o 
próximo congresso se realizasse em Peniche. O Senhor Vice-Presidente disse que foi 
disponibilizada informação sobre a agenda de trabalhos e que também foi confrontado com a 
situação. O Senhor Presidente da Câmara informou que a lista de intenções que o Prof. Augusto 
Mateus apresentou nunca foi visto e entendido como documento final e acabado e que o 
momento teve em vista trabalhar-se com vista à concretização do PAO. 

- Chamou a atenção para que os assuntos a tratar nas reuniões estivessem disponíveis 
conforme decisão tomada e não fossem colocados na pasta respectiva no próprio dia da reunião; 

- Perguntou qual a data de adesão do Município e das últimas eleições para os órgãos 
sociais da ADRO. 

 
PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 
DESPACHOS PROFERIDOS AO ABRIGO DE DELIBERAÇÕES DE DELEGAÇÃO DE 
COMPETÊNCIAS: 

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

de Maio 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 739, datado de 29 de Março de 2007, da Região de Turismo do Oeste, dando 

conhecimento do interesse em inscrever o Restaurante Estelas na Feira de Artesanato, em 
Lisboa, que decorrerá de 23 de Junho a 1 de Julho próximos, e sugerindo a divisão do custo pela 
ocupação do terrado entre o Município, o Restaurante e aquela Região de Turismo. 

- Deliberado assumir o encargo do pagamento com a representação, no valor 
correspondente a 1/3 do custo total, ou seja, 1.902,54 €. (P.º 35/02) 

 
* Carta, datada de 7 de Maio de 2007, dos Consultórios Acústica Médica, solicitando 

autorização para instalar uma Unidade Móvel de Rastreio, na Praça Jacob Rodrigues Pereira, no 
próximo dia 9 de Julho, a fim de realizar uma acção de rastreio auditivo gratuito. 

- Deliberado autorizar o solicitado. (P.º 32/05) 
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* Carta, datada de 7 de Maio de 2007, do Centro Social do Pessoal da Câmara Municipal 
de Peniche, solicitando o pagamento das refeições servidas no refeitório daquele Centro, durante 
o mês de Abril, aos vigilantes da feira mensal no mês de Abril e aos participantes em actividades 
das comemorações do dia 25 de Abril. 

- Deliberado conceder ao Centro Social do Pessoal da Câmara Municipal de Peniche um 
subsídio extraordinário, no valor de 496,50 €. (P.º 40/09/01) 

 
* Carta, registada nestes serviços em 5 de Janeiro de 2007, do Centro Social da Bufarda, 

solicitando a comparticipação do Município na obra de construção do pavilhão gimnodesportivo 
daquele Centro. 

- Deliberado autorizar o pagamento ao Centro Social da Bufarda, por despesas de capital, 
da importância de 22.500,00 €, a processar à medida das disponibilidades financeiras do 
Município. (P.° 11/03) 

 
* Carta, datada de 9 de Maio de 2007, da Associação Nacional de Produtores de Pêra 

Rocha, solicitando apoio 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 conceder à Associação Nacional de Produtores de Pêra Rocha um subsídio, 
no valor de 600,00 €. 

 
* Carta, datada de 7 de Maio de 2007, da MC Eventos – Promoção e Organização de 

Feiras e Exposições, solicitando apoio para a realização da V Feira Internacional de Artesanato 
de Peniche, que decorrerá de 10 a 26 de Agosto próximo, no Parque dos Bombeiros Voluntários. 

- Deliberado dispensar o apoio logístico que materialmente seja possível no que concerne 
à ligação do terminal dos stands ao PT, colocação de projectores e estruturas, utilização de out-
doors do Município de Peniche após a realização do Festival Sabores do Mar, colocação de 
contentores no recinto, seis bancos de jardim e vasos de flores, disponibilização de sacos 
plásticos para lixo e inclusão do certame nas actividades do Município. (P.º 17) 

 
* Ofício n.º 123, datado de 3 de Maio de 2007, da Junta de Freguesia de Ferrel, 

solicitando apoio para realização da X Edição das Tasquinhas das Freguesias Rurais, que 
decorrerá de 14 a 22 de Julho próximo, em Ferrel. 

- Deliberado dispensar o apoio logístico que materialmente seja possível, incluindo os 
encargos provenientes da publicação de anúncio em jornal de edição diária e conceder à Junta de 
Freguesia de Ferrel um subsídio extraordinário, no valor de 3.500,00 €, como comparticipação 
nas despesas para realização do evento. (P.º 28) 

 
* Carta, datada de 24 de Abril de 2007, da Paróquia de Peniche, solicitando apoio 

financeiro para a realização de uma exposição alusiva aos 90 anos das aparições de Fátima. 
- Deliberado conceder à Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de São Sebastião de 

Peniche um subsídio, no valor de 500,00 €. 
 
* Carta, datada de 21 de Novembro de 2006, da Sociedade Filarmónica União 1.º de 

Dezembro de 1902 de Atouguia da Baleia, solicitando a comparticipação do Município para 
aquisição de um armazém. 

- Deliberado conceder à Sociedade Filarmónica União 1.º de Dezembro de 1902 de 
Atouguia da Baleia um subsídio, no valor de 17.500,00 €, a processar à medida das 
disponibilidades financeiras do Município. (P.º 11/03) 
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* Carta, datada de 5 de Maio de 2007, do Corpo de Bombeiros Voluntários de Peniche, 

solicitando apoio para a aquisição de equipamentos para o heliporto daquela corporação. 
- Deliberado conceder à Associação dos Bombeiros Voluntários de Peniche um subsídio, 

no valor de 9.978,54 €. (P.º 36/03) 
 
* Carta, datada de 18 de Abril de 2007, da Associação para o Jardim Infantil de Ferrel, 

solicitando a comparticipação do Município nas obras de ampliação da cozinha e construção de 
ATL. 

- Deliberado conceder à Associação para o Jardim Infantil de Ferrel um subsídio, no 
valor de 40.000,00 €, a processar à medida das disponibilidades financeiras do Município. 

 
* Informação, datada de 8 de Maio corrente, das Piscinas Municipais, dando 

conhecimento das despesas efectuadas pelo PAC com as equipas de natação e solicitando a 
atribuição de um subsídio àquele clube. 

- Deliberado conceder ao PAC - Peniche Amigos Clube um subsídio, no valor de 85,80 €. 
 
* Informação, datada de 8 de Maio corrente, das Piscinas Municipais, dando 

conhecimento da realização do I Festival de Escolas de Natação, a realizar no dia 2 de Junho de 
2007, e das despesas a ele inerentes. 

- Deliberado autorizar a realização do evento nas piscinas municipais e assumir a 
responsabilidade pelo pagamento dos encargos com o lanche e ofertas de lembranças, conforme 
proposto. 

 
A Câmara tomou ainda conhecimento da seguinte correspondência e expediente: 
 
* Carta, registada nestes serviços em 7 de Maio de 2007, do projecto Oeste 

Empreendedor, agradecendo a colaboração prestada à organização do encontro transnacional, 
realizado nos passados dias 17 e 18 de Abril. (P.º 37). 

 
* Carta, datada de 30 de Abril de 2007, da ADLEI – Associação para o Desenvolvimento 

de Leiria, agradecendo a colaboração prestada à organização do IV Congresso da ADLEI. (P.º 
37) 

 
* Carta, registada nestes serviços em 11 de Maio de 2007, da organização do 

Campeonato do Mundo - Free Ride Portugal 07, agradecendo a colaboração que lhe foi prestada 
aquando da realização da 1.ª Prova, realizada em Peniche, nos dias 14 e 15 de Abril último. (P.º 
37). 

 
* Carta, datada de 4 de Maio de 2007, da Farmácia Central, dando conhecimento do novo 

horário de funcionamento daquele estabelecimento. (P.º 42/09) 
 
* Carta, datada de 7 de Maio de 2007, da Farmácia Higiénica, dando conhecimento do 

novo horário de funcionamento daquele estabelecimento. (P.º 42/09) 
 
* Carta, datada de 7 de Maio de 2007, da Farmácia Santo Estêvão, dando conhecimento 

do novo horário de funcionamento daquele estabelecimento. (P.º 42/09) 
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* Carta, datada de 8 de Maio de 2007, do Sindicato Nacional dos Trabalhadores da 
Administração Local – STAL, comunicando um pré-aviso de greve para o próximo dia 30 de 
Maio. (P.º 40/03) 

 
EDUCAÇÃO: 

 
* Foi presente a seguinte correspondência: 
 
* Ofício n.º 459, datado de 30 de Abril de 2007, do Agrupamento de Escolas de Peniche, 

solicitando a atribuição de um subsídio, Escalão B, ao aluno Ruben Manuel Ribeiro Santos. 
- Deliberado conceder ao Agrupamento de Escolas de Peniche um subsídio de 27,50 €, 

para o subsídio escolar ao aluno indicado. (P.º 13/01) 
 
* Ofício n.º 214, datado de 27 de Fevereiro de 2007, do Agrupamento de Escolas de 

Peniche, dando conhecimento do valor dispendido na aquisição de livros e material escolar para 
os alunos subsidiados do 1.º ciclo. 

- Deliberado autorizar o Senhor Presidente da Câmara a promover o pagamento do 
subsídio para livros e material escolar a alunos carenciados, a processar a favor do Agrupamento 
de Escolas de Peniche, no valor de 3.003,20 €, e de acordo com as relações dos alunos 
apresentadas. (P.º 13/01) 

 
TABELA DE TAXAS E LICENÇAS: 

 
Inutilização de senhas de cobrança: 

 
* Foi presente uma informação, datada de 10 de Maio corrente, da Divisão 

Administrativa, dando conhecimento de que se encontram em armazém senhas de cobrança de 
diversos serviços municipais, cujo valor das taxas se encontram desactualizadas e propondo a 
sua inutilização. 

- Deliberado autorizar a inutilização das senhas de cobrança, devendo ser elaborado auto 
de inutilização. 

 
OBRAS MUNICIPAIS: 

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

7 de Maio a 1 de Junho de 2007. 
- Tomado conhecimento. 
 
* Foi presente uma informação, datada de 12 de Abril de 2007, do DOM, dando 

conhecimento de que para se poder cumprir o alinhamento previsto para a Rua de Nossa Senhora 
da Esperança, no Lugar da Estrada, é necessária uma intervenção na propriedade do Senhor José 
António Rodrigues dos Santos. 

- Deliberado assumir a responsabilidade dos encargos com a aquisição dos materiais 
necessários à intervenção a efectuar e nos termos propostos. 

 
HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS: 

 
Acompanhados dos pareceres da respectiva Junta de Freguesia, foram presentes, para 
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efeitos de visto, os seguintes pedidos de horário de funcionamento, para os estabelecimentos que 
a seguir se indicam, os quais foram objecto das seguintes deliberações: 

 
* Das 12.00 às 02.00 horas, para o estabelecimento de restauração, denominado “Cozinha 

d’ El-Rei”, sito na Avenida da Liberdade, n.º 39, em Serra d'El-Rei, de que é proprietária a 
empresa Rucola – Actividades Hoteleiras, L.da. 

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

 
* Das 08.00 às 02.00 horas, para o estabelecimento de restauração, denominado 

“Pequena Baleia”, sito na Rua Pôr-do-sol, n.º 14, no Baleal, de que é proprietário o Senhor 
Florêncio Conceição Soares Pereira. 

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

 
LOCAÇÃO FINANCEIRA: 

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

uma máquina motoniveladora para apoio à brigada de asfaltamento, já presente em reunião 
anterior e acompanhado, agora, de informação da Divisão Financeira dando conhecimento de 
que não foram apresentadas reclamações na sequência da audiência prévia dos concorrentes. 

- Deliberado adjudicar a locação ao concorrente classificado em 1.º lugar, BPI, S.A., 
conforme proposta na informação da Divisão Financeira, de 9 de Maio de 2007, pelo montante 
de 161.480,65 €, acrescido do IVA, com uma renda trimestral estimada de 9.205,29 €, indexada 
à Euribor a 30 dias, acrescida do spread de 0,10 %, pelo prazo de 48 meses, e com um valor 
residual de 2.998,20 €. (P.º 27/07-Aprov.) 

 
PLANO DE ALINHAMENTOS: 

 
* Foi presente uma proposta de alinhamento para a Rua Direita, na Bufarda, elaborada 

pela Divisão de Estudos, Projectos, Planeamento e Controlo, datada de 16 de Abril de 2007, 
acompanhada de parecer da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia. 

- Deliberado aprovar o estudo de alinhamentos. 
 

PEDIDOS DE INFORMAÇÃO PRÉVIA: 
 
* Foi presente um pedido de informação prévia, em nome de Jacinto Sebastião dos 

Santos, para proceder a uma operação de loteamento em vários prédios rústicos, sitos nas Ruas 
do Forno da Cal e das Cascalheira, em Serra d'El-Rei. 

- Deliberado informar o requerente de que a pretensão é viável, devendo excluir os lotes 
n.º 33 a 36, cuja área deverá ser destinada a equipamento e zona verde, cumprir com as demais 
condições constantes do parecer da DGUO, de 12 de Abril de 2007, e apresentar proposta de 
solução para instalação de um parque infantil no local. 

Deliberado, ainda, colher o parecer da Junta de Freguesia de Serra d'El-Rei. (R140/07) 
 

LOTEAMENTOS: 
 
Foram presentes e apreciados os seguintes processos de operações de loteamento, os 
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quais foram objecto das deliberações adiante referidas: 
 
* Proc.º N.º L11/01, em nome de Ezequiel Franco Costa, para loteamento de parte de um 

prédio rústico, sito na Rua do Cruzeiro, no Lugar da Estrada, já presente em reunião. 
- Deliberado aprovar, definitivamente, o estudo de loteamento e os projectos das infra-

estruturas, nas condições constantes das informações da DGUO, de 21 de Março de 2007, dos 
SMAS, de 12 de Março de 2007, do DPGU, de 9 de Maio de 2007, e da DPOI, de 28 de Julho de 
2006, das quais se salientam: 

a) Ceder ao Município, gratuitamente, a área de 484,00m2, para integração no domínio 
público e destinada a arruamentos, passeios e estacionamentos; 

b) Prestar caução, no valor de 29.115,27 €, que poderá ser por hipoteca de lotes a 
constituir no loteamento; 

c) Liquidar à Câmara a importância correspondente aos encargos a suportar, de harmonia 
com o disposto nos artigos 67.º e 69.º do RMUE, sobre os quais a DPOI deverá prestar 
informação conjuntamente com as condições para emissão do respectivo alvará. 

 
* Proc.º N.º L15/00, em nome de INBOX – Promoção Imobiliária, L.da, para loteamento 

de um prédio rústico, sito em “Mato das Eiras”, lugar de Coimbrã, já presente em reuniões 
anteriores e acompanhado, agora, de um pedido de alteração ao loteamento. 

- Deliberado aprovar a alteração ao loteamento e a nova planta síntese, que consiste na 
alteração do aumento das áreas de implantação e de construção do lote n.º 3 e que a DPOI preste 
o seu parecer relativamente aos encargos a pagar como comparticipação nas infra-estruturas 
urbanísticas. 

 
* Proc.º N.º L12/98, em nome de Construções Rogério & Filhos, L.da, para loteamento de 

um prédio rústico, sito em “Montes”, Serra d'El-Rei, já presente em reuniões anteriores e 
acompanhado, agora, de um pedido de recepção provisória e de informação conjunta da DGEI e 
da DPOI. 

- Deliberado autorizar a recepção provisória das infra-estruturas urbanísticas, nas 
condições constantes da referida informação conjunta da DGEI e DPOI, de 23 de Fevereiro de 
2007, devendo as deficiências apontadas serem corrigidas no prazo de 60 dias. 

 
* Proc.º N.º L9/00, em nome de Ana Cristina Gomes Silvério Julião e Outros, para 

loteamento de um prédio, sita na Rua da Boavista, em Peniche, já presente em reuniões 
anteriores e acompanhado, agora, de um pedido de alteração ao loteamento. 

- Deliberado aprovar a alteração ao loteamento, nos termos do n.º 8 do artigo 27.º do 
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, que consiste apenas na eliminação de um lugar de 
estacionamento público, e a nova planta síntese que contém a alteração agora aprovada, devendo 
a DPOI prestar informação sobre os encargos a suportar a título de compensação com a referida 
alteração. 

 
PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS DE 
COMÉRCIO A RETALHO: 

 
* Foi presente o ofício n.º 90/07-SCS, sem data, do Ministério da Economia e da 

Inovação, solicitando a emissão de parecer sobre o pedido de autorização de localização de um 
estabelecimento de comércio a retalho, com as insígnias “Pingo Doce”, nos lotes 9 e 10 da Zona 
Industrial da Prageira, em Peniche. 



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Acta da reunião de 14.05.2007 * Livro 98 * Fl.228 

- Deliberado: 
1.º- Certificar que, por parte da Câmara, não há inconveniente na localização do 

estabelecimento de comércio e retalho no local, nos termos e com os fundamentos constantes da 
informação da DGUO, de 4 de Maio de 2007; 

2.º- Consignar na certidão o teor da informação prestada pelo DPGU, em 7 de Maio de 
2007, sobre o mesmo assunto; 

3.º- Informar a empresa “Pingo Doce” para promover, de imediato, a remoção do 
contentor-compactador localizado junto ao acesso às instalações da empresa através da Rua Dr. 
Ernesto Moreira.  

 
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 544/06, em nome de Natércia Maria Lemos Madeira Canhoto, para 

construção de uma moradia unifamiliar, na Rua de Malaca, em Peniche. 
- Deliberado que a DEPPC apresente estudo que melhor se adapte ao correcto 

ordenamento urbanístico do local e que preveja como solução a criação de uma zona de impasse 
que garanta as condições de segurança respectivas. 

 
* Proc.º N.º 386/06, em nome de Rosa Maria Santos Vala Tavares, para proceder à 

adaptação de um estabelecimento comercial, sito na Rua São Bernardino de Sena, em São 
Bernardino, para cafetaria/bar, já presente em reunião anterior. 

- Deliberado aprovar definitivamente o projecto de alterações de adaptação do 
estabelecimento comercial, devendo respeitar as condições constantes do parecer da DGUO, de 
19 de Abril de 2007, e apresentar o certificado do cumprimento do regulamento geral do ruído 
por empresa certificada para o efeito, conforme referido na informação do DPGU, de 18 de 
Novembro de 2006. 

 
* Proc.º N.º 617/06, em nome de Ana Maria dos Santos Rafael, para proceder à alteração 

e ampliação de uma moradia, sita em São Bernardino. 
- Deliberado informar de que deve reformular o projecto em conformidade com a 

informação da DGUO, de 26 de Abril de 2007, de que se entregará cópia. 
 
* Proc.º N.º 503/01, em nome de A Construtora de Ribafria, L.da, para construção de um 

edifício para habitação, na Rua do Vale Medo, em Alto Veríssimo, já presente em reuniões 
anteriores. 

- Deliberado aprovar o projecto de arquitectura, devendo ser apresentados os projectos de 
especialidades constantes do parecer da DGUO, de 8 de Maio de 2007, ficarem assegurados os 
lugares de estacionamento privativo dentro do próprio edifício e deixar integrado na via pública 
o espaço a esse fim destinado pelo plano de alinhamentos. 

 
* Proc.º N.º 360/06, em nome de Fernando Manuel Oliveira Fernandes, para reabilitação 

de um estabelecimento de restauração e bebidas, sito na Quinta do Juncal, em Serra d'El-Rei. 
- Deliberado colher o parecer da CCDRLVT e, caso este consubstancie uma decisão 

favorável, solicite-se os pareceres da Delegação de Saúde e da Direcção-Geral de Turismo. 
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ENCERRAMENTO: 
 
Sendo vinte horas, 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. 

 
 


