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ACTA N.º 24/2007 
 
         ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 
         REALIZADA NO DIA 21 DE MAIO DE 2007: 
 
Aos vinte e um 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 Presidente da Câmara ausentou-se da reunião no período entre as dezasseis 

horas e quarenta e cinco minutos e as dezanove horas e quarenta minutos. 
A Câmara passou a apreciar os assuntos a seguir indicados, tendo as deliberações, quando 

não sejam indicados outro resultado e forma de votação, sido tomadas por unanimidade e 
votação nominal. 

 
PERÍODO DE AUDIÇÃO DO PÚBLICO 

 
No período reservado à audição do público, intervieram: 
 
- Laura Farto e José Lourenço, que reiteraram o pedido de fiscalização ao extractor de 

fumos e limpeza do fumeiro da churrasqueira “A Caseirinha”, sita em Ferrel, e a demarcação do 
espaço e colocação de sinal de proibição de estacionamento junto ao acesso à sua garagem. O 
Senhor Presidente da Câmara informou ter contactado a exploradora do estabelecimento, a quem 
deu conhecimento das reclamações apresentadas, no sentido de tomar as providências 
necessárias com vista a solucionar o problema e que aguarda o resultado da vistoria efectuada 
pelo DEA e Serviços de Fiscalização ao referido estabelecimento. 

 
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: 
Apresentou as seguintes notas prévias: 
- Deu conhecimento do ponto de situação das urgências aos membros da Assembleia 

Municipal que fazem parte da comissão de acompanhamento do processo; 
- Conversou com o Dr. Fernando Gomes sobre a questão relacionada com a prospecção 

de petróleo ao largo de Peniche, o qual se encontrou disponível para vir a Peniche e enviou 
documento cuja informação vai ser objecto de tratamento com vista a ser colocada na página do 
Município na Internet; 

- Tem estado a acompanhar o trabalho desenvolvido sobre o programa de controlo da 
população de gaivotas. 

Informou das seguintes reuniões em que participou: 
- No dia 14 de Maio, com a empresa Vasco da Cunha, acompanhado pelo Director do 

DPGU, onde foi dado conta dos projectos apresentados à CCDRLVT e de outros trabalhos que 
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estão em agenda e para os quais poderá vir a ser convidada a apresentar propostas; 
- No dia 16 de Maio, com o Director Regional de Estradas, onde foram acordadas a 

realização de alguns trabalhos: 
- IP6 – Conservação e sinalização (tratamento das rotundas, drenagem e 

assentamentos). 
- Pequenos troços da EN 114 e EN 247 que ficaram com pouca utilização (ou 

mesmo sem utilização) após a entrada em serviço do IP6. 
- EN 114 – Condições para integração na rede municipal (obras por concluir). 
- Aquando da execução do 1.º troço do IP6 (Peniche – Serra d'El-Rei), ficou 

definido que seriam iniciados os trabalhos tendentes a transformar aquele troço em faixa dupla (2 
x 2 vias). Passados alguns anos a Câmara continua a desconhecer se houve ou não alguma 
evolução nesse processo. 

- Pedidos de parecer para operações urbanísticas em áreas de protecção do IP6 onde 
não houve expropriação (exemplo: Porto de Lobos). 

- Passagem hidráulica no IP6, junto ao Casal da Vala e Quinta dos Salgados. 
- Problemas de drenagem nas traseiras dos painéis acústicos no Casal da Fonte 

(IP6). 
- Tratamento do talude no IP6 entre Casal da Fonte e a rotunda de Porto de Lobos. 
- Abastecimento de água à zona sul – necessidade de autorização do EP para 

executar uma estação elevatória e conduta na zona de protecção da EN 247 (os SMAS têm um 
dossier preparado com o ponto de situação. 

O Senhor Presidente da Câmara deu conhecimento, ainda, das iniciativas e eventos em 
que participou: 

- No dia 15 de Maio, na inauguração do novo edifício-sede da AMO. Propôs, o que foi 
aceite, que se endereçasse as felicitações ao Conselho de Administração da AMO e ao Município 
de Caldas da Rainha; 

- No dia 17 de Maio, na jornada levada a efeito em Lagos no âmbito da visita efectuada à 
marina, tendo na sequência da mesma ficado acordado a celebração de protocolo de colaboração 
entre o Município, a ESTM e o IPTM atinente aos impactos associados a equipamentos desta 
natureza. Propôs, o que foi aceite, que se felicitasse a Câmara Municipal de Lagos e a 
Administração da Marina pelo acolhimento oferecido; 

- No dia 18 de Maio, na sessão de apresentação do PROT a empresários; 
- No dia 19 de Maio, na sessão de trabalho no âmbito da Magna Carta; 
- No dia 20 de Maio, na cerimónia de conclusão das obras levadas a efeito pelo Clube 

Recreativo Penichense. Propôs, o que foi aceite, que se felicitasse o referido Clube por ter 
concretizado a intervenção no quadro de apoio que foi disponibilizado; 

- Na mesma data, na festa de Nossa Senhora do Amparo, em Serra d'El-Rei; 
- Na mesma data, no 57.º aniversário da Associação Cultural, Desportiva e Recreativa de 

São Bernardino; 
- Na mesma data, no baile da espiga, no Casal Faísca. 
O Senhor Presidente da Câmara informou, também, das reuniões, iniciativas e eventos 

em que irá participar no decurso da semana: 
- No dia 22 de Maio, em programa da RTP sobre o programa de controlo da população 

de gaivotas; 
- No dia 23 de Maio, na sessão de abertura do simpósio da Pêra Rocha; 
- Na mesma data, na deslocação ao Baleal no âmbito do PU do Baleal; 
- Na mesma data, na apresentação do programa do Festival Sabores do Mar/2007 à 

comunicação social; 
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- No dia 24 de Maio, com a CCDRLVT; 
- Na mesma data, no programa da RTP “Portugal no Coração” no âmbito da divulgação 

do Festival Sabores do Mar; 
- Na mesma data, na AMO, sobre o PAO; 
- Na mesma data, com o ICN, sobre a candidatura da Reserva Natural das Berlengas a 

Reserva da Biosfera da UNESCO; 
- No dia 25 de Maio, na apresentação do QREN e PROT-OVT, em Tomar. 
O Senhor Presidente da Câmara informou, ainda, da iniciativa que se irá realizar em 

Fátima subordinada ao tema “Aeroporto da Ota”, tendo feito circular pelos demais membros da 
Câmara a respectiva ficha de inscrição. 

O Senhor Presidente da Câmara deu conta, por último, de reunião que efectuou com os 
responsáveis do posto abastecedor de combustíveis da BP, os quais ficaram de apresentar 
proposta para prorrogação do prazo de concessão por mais um ano. 

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

15 a 21 de Maio corrente: 
Reuniões: 
- Com a Direcção da Associação de Motociclismo de Peniche, na qual apresentaram o 

Relatório de Actividades e o Calendário de Actividades para 2007 e alguns pedidos de apoio 
para os principais eventos; 

- Com a Direcção da Associação E.F.C.R. Penichense, sobre assuntos relacionados com 
as suas instalações; 

- Com a equipa de coordenação da Corrida das Fogueiras e Fogueirinhas; 
- Com o Senhor Director de Estradas de Leiria para apreciação de problemas 

relacionados com a EN 114 e o IP6. 
Outras actividades e eventos: 
- Na inauguração da nova sede da Associação de Municípios do Oeste, em Caldas da 

Rainha, tendo-se associado ao voto do Senhor Presidente sobre este importante acontecimento 
para os Municípios do Oeste; 

- Na iniciativa “Jogo de Actores”, no âmbito da elaboração da Magna Carta do Concelho 
de Peniche; 

- No 3.º passeio convívio “As Ferrugentas” de Casais Brancos; 
- Na inauguração do Clube Recreativo Penichense; 
- Na festa em honra da Nossa Senhora do Amparo, em Serra d’El-Rei, a convite do 

Senhor Presidente da Junta de Freguesia; 
- Na festa da espiga, que decorreu no Casal Faísca. 
O Senhor Vice-Presidente deu, ainda, conhecimento do seguinte: 
- Ter solicitado o agendamento de reunião ao Senhor Director Regional de Educação de 

Lisboa com vista à apreciação dos protocolos e análise do assunto relacionado com o terreno 
anexo à Escola EB 2.3 D. Luís de Ataíde, de Peniche; 

- Ter aproveitado a deslocação a Lagos para visitar o Mercado Municipal de Tavira. 
Referiu que, apesar de ser um espaço com 8 anos, a referida instalação contém erros de 
concepção de construção que não podemos acolher aquando da remodelação do Mercado de 
Peniche. Manifestou a sua satisfação pela forma como decorreu a visita à Marina de Lagos e 
pelos esclarecimentos prestados pela respectiva administração, bem como pela própria Câmara 
Municipal. 
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Senhor Vereador Jorge Abrantes: 
Deu conhecimento que a sua actividade municipal durante a semana anterior esteve 

associada ao apoio concedido à CEDRU em termos da elaboração do estudo sobre a justificação 
da manutenção do serviço de urgência do Hospital São Pedro Telmo de Peniche. Procedeu, 
também, à abertura das propostas apresentadas para o concurso de adjudicação da empreitada do 
ex-edifício da biblioteca (Quarteirão da Parreirinha). 

 
Senhor Vereador Francisco Salvador: 
- Aludiu ao facto relacionado com a inauguração do edifício-sede da AMO e à grande 

qualidade que o imóvel apresenta; 
- Manifestou o seu regozijo pelo facto de ter sido marcada reunião da comissão de 

acompanhamento das urgências; 
- Apresentou, em nome do grupo do PSD, as recomendações, cujos textos, que leu, a 

seguir se reproduzem: 
 
“RECOMENDAÇÃO: 
Tendo sido construído, com o beneplácito municipal, uma estrutura de grandes 

dimensões no abarracamento cigano, sito no centro urbano da Cidade de Peniche, com vista à 
realização de uma festa de casamento, uma vez ultrapassada a efeméride, os vereadores do 
Partido Social Democrata recomendam que, com carácter urgente, se notifiquem os responsáveis 
para que, e de imediato, desmantelem a barrada e removam os materiais utilizados. 

Peniche, 21 de Maio de 2007.” 
 
Deliberado que os Serviços Municipais de Fiscalização diligenciem a retirada imediata da 

estrutura. 
 
“RECOMENDAÇÃO: 
Tendo sido aberta, já à meses atrás, em Reinaldes e Casais Brancos, uma vala para 

saneamento nas suas principais ruas, verificando-se o enorme incómodo que provoca às 
população dessas localidades, os vereadores do Partido Social Democrata recomendam que se 
notifique a empresa Águas do Oeste para que, de imediato, seja reposto o piso naquelas artérias. 

Peniche, 21 de Maio de 2007.” 
 
O Senhor Presidente da Câmara informou do resultado da reunião que efectuou com os 

promotores dos loteamentos, empreiteiros e empresa Águas do Oeste sobre as obras de reparação 
de pavimento que são necessárias levar a efeito na sequência das intervenções que aquelas 
entidades estão a fazer nos locais referenciados, as quais foram iniciadas esta semana, entre elas 
o fechamento da vala para saneamento, e serão concluídas logo após se encontrem finalizados 
todos os trabalhos relacionados com a abertura das valas. O Senhor Vereador Jorge Abrantes 
tomou nota da informação. 

 
“RECOMENDAÇÃO: 
Na maioria das operações de loteamento os promotores cedem terrenos para o domínio 

público para equipamento e espaços verdes. 
Ora, mesmo nos casos em que o loteador deixa as referidas áreas devidamente arranjadas, 

se coloca a questão da sua manutenção ao longo do tempo sobretudo quando estas se situam nas 
freguesias rurais. 

Assim, na sequência de anterior recomendação, datada de 16 de Agosto de 2006, os 
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vereadores do Partido Social Democrata recomendam que, atendendo aos parcos recursos que 
dispõem as juntas de freguesia rurais, se estude uma formula administrativa que permita criar 
automaticamente um fundo para manutenção de áreas verdes com base nas receitas arrecadadas 
pelo licenciamento de loteamentos que, com regularidade, seja posteriormente transferido para 
essas autarquias. 

Peniche, 21 de Maio de 2007.” 
 
O Senhor Vice-Presidente informou que os espaços verdes da responsabilidade das Juntas 

de Freguesia são apenas os que já se encontram protocolados. 
 
- Apresentou as seguintes questões: 
“Para quando estará prevista a retirada da estrutura decorativa do antigo restaurante 

chinês, sito na Avenida do Mar, que actualmente serve de zona avançada da loja que actualmente 
lá funciona?” 

Deliberado que o DPGU preste informação sobre o assunto. 
 
“Atendendo ao alargamento dos passeios que resultou das obras de requalificação do 

Campo da República, não será de rever a possibilidade de manutenção de uma esplanada 
fronteira ao estabelecimento de bebidas denominado ‘Pôr-do-sol’?” 

 
“Não sendo a primeira vez que o assunto é aqui levantado, nomeadamente através do 

Senhor Vereador Jorge Gonçalves, novamente se pergunta porque é que o portão do Armazém 
Geral do Município não é fechado durante os períodos em que não há qualquer actividade, 
sobretudo pelo ar devassado e de abandono que revela aquele espaço?” 

O Senhor Vice-Presidente informou que está a ser estudada a melhor solução para a 
gestão da entrada principal do recinto dos armazéns. 

 
Senhor Vereador Paulo Rodrigues: 
- Sugeriu que se solicitasse à Câmara Municipal de Óbidos o asfaltamento da Rua do 

Forno da Cal, na área de jurisdição daquela autarquia; 
- Perguntou se está prevista alguma intervenção na Consolação que assegure aos utentes 

da praia as melhores condições de acesso à praia, nomeadamente no que se refere à reparação da 
passadeira, do varandim, em estado ferrugento, e desnivelamento da escada de acesso. Alertou, 
ainda, para o mau cheiro existente na zona das lajes situadas a sul do Forte da Consolação e 
necessidade de se proceder à sua limpeza. O Senhor Vice-Presidente informou que, quanto aos 
cheiros, foi efectuada uma intervenção mais cedo e que foram dadas instruções ao DEA para 
promover o arranjo do varandim e ao DOM para avaliar a questão relacionada com o 
desnivelamento existente na escada de acesso; 

- Chamou a atenção para o levantamento da calçada e abertura na rede existente na via 
pedonal entre a rotunda da entrada da cidade e o Casal da Vala e a necessidade da sua reposição. 
Deliberado que o DOM assegure e proceda aos arranjos respectivos. 

 
Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 
- Chamou também a atenção para o rompimento existente na rede atrás referida e para a 

necessidade do seu arranjo por forma a impedir a passagem e atravessamento de carroça e 
respectivo animal; 

- Aludiu ao facto dos Vereadores não terem sido convidados para a inauguração das 
obras do Clube Recreativo Penichense; 
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- Perguntou se está programada a execução de obras de regularização do espaço situado 
na Rua Jangada de Pedra, atendendo aos compromissos anteriormente assumidos com o 
proprietário do terreno. O Senhor Presidente da Câmara informou que os trabalhos são 
prioritários e que aguarda a recepção da niveladora para que se promova a intervenção; 

- Questionou sobre o resultado da reunião havida com o Senhor Fernando Chagas. O 
Senhor Presidente da Câmara informou que não teve ainda oportunidade de efectuar a reunião; 

- Reiterou o pedido de reunião com a EDP sobre as condições impostas para 
fornecimento de energia eléctrica a edifício a construir na zona central da cidade. Deliberado que 
o DEA contacte a EDP sobre o assunto; 

- Questionou sobre o ponto de situação relativo à recuperação do moinho da Gravanha. 
Deliberado oficiar à Cercipeniche a solicitar informação sobre o assunto. O Senhor Presidente da 
Câmara deu conhecimento que não foi ainda recebida da Enernova qualquer importância prevista 
no acordo celebrado; 

- Chamou a atenção que o PU do Baleal, que tinha solicitado, não se encontrava nos 
documentos, para apreciação; 

- Solicitou informação, mais uma vez, sobre a actividade dos postos de turismo, 
referindo que no Posto de Turismo Avançado se tem apercebido da ausência de utentes. O 
Senhor Vereador Jorge Abrantes informou que se procedeu às alterações no Relatório da 
Gerência de 2006 dos elementos respeitantes às considerações efectuadas na altura da sua 
apreciação; 

- Perguntou se corresponde à verdade ter sido efectuado o transporte do mobiliário 
pertencente à ex-concessionária do “Castelinho” da Berlenga sem que esta tivesse conhecimento. 
O Director do DEA/DASU informou que foram transportados resíduos e equipamento que se 
encontra armazenado na ETRS. Deliberado solicitar à Senhora Maria Alice as chaves das 
instalações dado que a Câmara vai proceder a intervenção no local. 

 
PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 
ACTAS DE REUNIÕES ANTERIORES: 

 
Foram presentes e assinadas as actas das reuniões camarárias realizadas nos dias 

dezassete, vinte e três e trinta de Abril último, tendo sido previamente distribuídas fotocópias 
pelos Senhores Vereadores. 

 
CORRESPONDÊNCIA: 

 
Foi presente e apreciada a seguinte correspondência: 
 
* Ofício n.º 81, datado de 9 de Maio de 2007, da Junta de Freguesia de Ajuda, solicitando 

o reembolso das despesas efectuadas com as comemorações do 25 de Abril, acompanhado dos 
respectivos documentos de despesa. 

- Deliberado conceder um subsídio à Junta de Freguesia de Ajuda, no valor de 1.581,70 
€. (P.º 23/01) 

 
* Carta n.º 196/DI, datada de 10 de Maio de 2007, da CERCIPENICHE – Cooperativa de 

Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados, CRL, solicitando um subsídio para 
comparticipação nas despesas inerentes à iniciativa “Praia Acessível, Praia para Todos”, a levar a 
efeito na Praia do Baleal Sul, de 16 de Julho a 2 de Setembro de 2007. 
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- Deliberado conceder à CERCIPENICHE – Cooperativa de Educação e Reabilitação de 
Cidadãos Inadaptados, CRL um subsídio, no valor de 1.000,00 €. (P.º 13/09) 

 
* Carta n.º 91/DI, datada de 14 de Maio de 2007, da CERCIPENICHE – Cooperativa de 

Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados, CRL, solicitando a cedência de transporte 
para a deslocação de seis alunos e quatro professores daquele estabelecimento, no dia 30 de 
Maio corrente, de Peniche para o aeroporto de Lisboa, a fim de se deslocarem à Polónia, no 
âmbito do programa Sócrates – Comenius 1 – Parceria entre escolas. 

- Deliberado autorizar a utilização do autocarro (minibus) municipal e sem encargos. (P.º 
32/06) 

 
* Carta, datada de 8 de Maio de 2007, do Clube de Ténis de Peniche, solicitando a 

isenção do pagamento referente ao transporte disponibilizado pelo Município e utilizado pelas 
escolas do Clube na visita do passado dia 2 de Maio ao “Estoril Open”. 

- Deliberado isentar o Clube de Ténis do pagamento dos encargos devidos para utilização 
do autocarro municipal aquando da deslocação das escolas ao Estoril Open. (P.º 11/03) 

 
* Carta, datada de 18 de Maio de 2007, da União Desportiva e Cultural de São 

Bernardino, solicitando apoio para o transporte de cerca de trinta jogadores que irão participar no 
Torneio de Sueca de Penela. 

- Deliberado dispensar o apoio relativo ao transporte dos participantes e conceder à União 
Desportiva e Cultural de São Bernardino um subsídio, no valor de 236,07 €, correspondente à 
despesa a efectuar com a utilização do autocarro da CERCIPENICHE. (P.º 11/03) 

 
* Carta, sem data, da Associação Portuguesa de Taekwon-Do do Oeste, solicitando a 

cedência do Pavilhão da Escola EB 2.3 D. Luís de Ataíde para a realização do V Seminário 
Internacional de Taekwondo de Peniche, que se realizará nos próximos dias 25 e 26, e 
solicitando a divulgação da actividade na página da Internet do Município e noutros meios de 
comunicação social. 

- Autorizar a utilização das instalações, conforme solicitado e desde que as mesmas se 
encontrem disponíveis, e disponibilizar o apoio logístico na divulgação da actividade a 
desenvolver. (P.º 17) 

 
* Carta, sem data, do PAC – Peniche Amigos Clube, solicitando apoio para fazer face aos 

encargos financeiros com o aluguer do Pavilhão da Escola EB 2.3 D. Luís de Ataíde, no âmbito 
do ensino e formação de futebol de salão a crianças e jovens. 

- Deliberado conceder ao PAC um subsídio, no valor de 2.500,00 €. 
O Senhor Vereador Joaquim Raul não participou na apreciação e decisão deste assunto. 

(P.º 11/03) 
 
* Carta, datada de 12 de Maio de 2007, do Clube Stella Maris de Peniche – Secção de 

Badmington, solicitando a cedência gratuita do Pavilhão da Escola EB 2.3 D. Luís de Ataíde 
para a realização do III Torneio de Badmington, nos próximos dias 16 e 17 de Junho. 

- Deliberado autorizar a utilização do pavilhão, desde que o mesmo se encontre 
disponível, e conceder ao Clube Stella Maris de Peniche um subsídio, no valor correspondente 
ao encargo devido pela sua utilização. (P.º 11/03) 

 
* Carta, datada de 16 de Maio de 2007, do Centro Social do Pessoal da Câmara 
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Municipal de Peniche, solicitando o pagamento das refeições servidas no refeitório daquele 
Centro, durante o mês de Abril, aos membros da campanha arqueológica nos fornos romanos do 
Morraçal da Ajuda, do projecto de inventariação do património arqueológico subaquático do 
concelho de Peniche e do estágio de canoagem organizado pelo Centro de Canoagem do Oeste. 

- Deliberado conceder ao Centro Social do Pessoal da Câmara Municipal de Peniche um 
subsídio extraordinário, no valor de 791,80 €. (P.º 40/09/01) 

 
* Carta, datada de 22 de Março de 2007, do Vespa Clube do Oeste, solicitando apoio para 

a realização do III Encontro Nacional de Vespas, a levar a efeito nos próximos dias 30 de Junho 
e 1 de Julho. 

- Deliberado dispensar o apoio logístico que materialmente seja possível e autorizar a 
pernoita no Parque de Campismo com dispensa da carta de campista. (P.º 11/03) 

 
* Ofício n.º 617, datado de 10 de Maio de 2007, do Agrupamento de Escolas de Atouguia 

da Baleia, solicitando apoio para a realização do Campo de Férias 2007. 
- Deliberado conceder ao Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia um subsídio, 

no valor de 800,00 €. (P.º 13/01) 
 
* Ofício, datado de 16 de Maio de 2007, do Agrupamento de Escolas de Atouguia da 

Baleia, solicitando apoio para a aquisição de equipamento em falta para a instalação da 
Biblioteca Escolar da Escola EB 1 de Ferrel. 

- Deliberado conceder ao Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia um subsídio, 
no valor de 444,02 €. (P.º 13/01) 

 
* Ofício n.º 423, datado de 9 de Maio de 2007, da Escola EB 1.2.3 de Peniche, 

solicitando apoio para a viagem de finalistas dos alunos do 9.º ano que frequentam aquele 
estabelecimento de ensino. 

- Deliberado conceder à escola EB 1.2.3 de Peniche um subsídio, no valor de 200,00 € 
(P.º 13/01) 

 
* Carta, datada de 16 de Maio de 2007, do Senhor Consultor Jurídico Dr. Mário de 

Carvalho, informando que o Senhor Carlos Augusto Faustino da Silva pretende pagar a dívida 
resultante da sentença condenatória em prestações. 

- Deliberado autorizar o pagamento da dívida que resultar da sentença condenatória em 
24 prestações mensais, com início no mês de Junho próximo. (P.º 7) 

 
* Carta, datada de 16 de Maio de 2007, do Estádio Universitário de Lisboa, solicitando 

autorização para utilizar o parque Municipal de Campismo, nos próximos dias 26 e 27 de Maio, 
no âmbito de uma actividade ao ar livre a realizar na Praia do Baleal. 

- Deliberado autorizar a pernoita no Parque Municipal de Campismo com dispensa da 
carta de campista, devendo apresentar credencial com os elementos de identificação das pessoas 
que compõem o grupo que irá utilizar as referidas instalações. (P.º 44/01) 

 
* Carta, datada de 8 de Maio de 2007, de Irene Henriques Esteves, solicitando 

autorização para fazer renda de bilros no Jardim Principal. 
- Deliberado autorizar a pretensão, conforme solicitado. (P.º 17) 
 
* Carta, datada de 23 de Abril de 2007, da empresa Chen e Silva, solicitando autorização 
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para instalar o Circo Chen, no Parque das Feiras, em Peniche, de 28 de Junho a 15 de Julho, 
acompanhada de parecer da Junta de Freguesia de Ajuda. 

- Deliberado solicitar à requerente que informe, dentro do prazo requerido, qual a data 
exacta do fim-de-semana que pretende para a instalação do circo. (P.º 32/05) 

 
* Carta, datada de 11 de Maio de 2007, da empresa Promoluz, solicitando autorização 

para ocupar dois espaços públicos, um na Praia do Baleal e outro na Praia do Molhe Leste, no 
dia 14 de Julho de 2007, entre as 08.00 às 19.00 horas, a fim de promover uma campanha 
publicitária com um espectáculo de paraquedismo. 

- Deliberado solicitar à requerente que informe objectivamente quais os locais 
pretendidos para a realização das iniciativas, documentando em planta os espaços respectivos. 
(P.º 32/05) 

 
ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL DE DESPESA – MODIFICAÇÃO N.º 11: 

 
A Câmara deliberou aprovar a alteração n.º 10 ao Orçamento da Despesa, para o ano em 

curso, a qual regista o valor de 40.000,00 € em reforços de despesas correntes, 36.000,00 € em 
reforços de despesas de capital e 76.000,00 € em anulações de despesas de capital. 

 
ALTERAÇÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS – MODIFICAÇÃO N.º 11: 

 
A Câmara deliberou aprovar a alteração n.º 9 ao Plano Plurianual de Investimentos, para 

o ano em curso, a qual regista o valor de 78.000,00 € em reforços e 71.500,00 € em anulações. 
 

ALTERAÇÃO AO PLANO DE ACTIVIDADES – MODIFICAÇÃO N.º 11: 
 
A Câmara deliberou aprovar a alteração n.º 7 ao Plano de Actividades Municipais, para o 

ano em curso, a qual regista o valor de 30.000,00 € em reforços e 41.500,00 € em anulações. 
 

EDUCAÇÃO: 
 
* Na sequência de solicitação da Santa Casa da Misericórdia de Peniche, reiterada pelos 

Senhores Vereadores do Partido Social Democrata, foi presente uma informação do Pelouro da 
Educação relativa ao ensino pré-escolar. 

- Dar parecer favorável à criação de um estabelecimento de ensino pré-escolar no actual 
Centro de Actividades de Tempos Livres de Sant’Ana, propriedade da Santa Casa da 
Misericórdia de Peniche. 

 
CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLOS: 

 
* Foi presente o texto do protocolo a celebrar entre o Município e a empresa Resioeste – 

Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, S.A., com vista à recolha de materiais 
recicláveis, num sistema similar ao porta-a-porta, que vá ao encontro da realidade específica 
local, nomeadamente, recolhas em pequenos produtores, mercados, feiras, escolas, instituições, 
acompanhado de uma declaração de usufruto de uma viatura propriedade da referida empresa e 
que servirá para concretização dos objectivos previstos do protocolo. 

- Deliberado aprovar o texto do protocolo a celebrar e autorizar a assinatura da 
declaração de usufruto e dar poderes ao Senhor Presidente da Câmara, ou a quem legalmente o 
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substitua, para outorgá-los em nome do Município. 
 
* Foi presente o texto do protocolo de cooperação a celebrar entre o Município, o 

Instituto Politécnico de Tomar e a Associação de Aplicações Informáticas e Novas Tecnologias à 
Arqueologia, que tem por objectivo associar várias instituições no âmbito da prestação de 
colaboração, apoio e articulação na realização de projectos e trabalhos que visem a investigação, 
preservação, valorização, promoção, formação e sensibilização da população para o património 
histórico e natural, terrestre, náutico e subaquático. 

- Deliberado aprovar o texto do protocolo a celebrar e dar poderes ao Senhor Presidente 
da Câmara, ou a quem legalmente o substitua, para outorgá-lo em nome do Município. 

 
* Foi presente o texto do protocolo a celebrar entre o Município e a empresa 

VALORCAR – Sociedade de Gestão de Veículos em Fim de Vida, L.da, que tem por objectivo 
estabelecer mecanismos de cooperação entre as partes, com vista a contribuir para a gestão 
ambiental equilibrada dos veículos em fim de vida produzidos no país e simultaneamente 
garantir um tratamento adequado e a reciclagem dos veículos em fim de vida produzidos/detidos 
pela Autarquia. 

- Deliberado aprovar o texto do protocolo e ratificar a celebração do mesmo. 
 
* Foi presente o ofício n.º 85, datado de 17 de Maio de 2007, da Junta de Freguesia de 

Ajuda, informando que o texto do protocolo de delegação de competências da Câmara naquela 
Junta de Freguesia foi aprovado, por unanimidade, pela Assembleia e pela Junta de Freguesia. 

- Tomado conhecimento. (P.º 28) 
 

HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS: 
 
Acompanhados dos pareceres da respectiva Junta de Freguesia, foram presentes, para 

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 09.00 às 02.00 horas, para o estabelecimento de bebidas, denominado “Cervejaria 

Adamastor”, sito na Rua Alexandre Herculano, n.º 70, em Peniche, de que é proprietária a 
empresa João Santos & Filhos, L.da. 

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

 
* Das 10.00 às 04.00 horas, para o estabelecimento de bebidas, denominado “Santa 

Gota”, sito na Rua Vasco da Gama, em Peniche, de que é proprietário o Senhor João Henrique 
Umbelino Martins. 

- Deliberado que seja visado o horário de funcionamento até às 04.00 horas, com 
validade até 30 de Setembro de 2007. 

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

 
Foram presentes as seguintes informações, elaboradas pela DGEI, acompanhadas dos 

respectivos projectos de execução, elaborados pelo gabinete projectista: 
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* Datada de 8 de Maio corrente, dando conhecimento das alterações a introduzir ao 
projecto da rotunda das Palmeiras (IP6). 

- Deliberado aprovar e solicitar o parecer da EP, conforme proposto. 
 
* Datada de 15 de Maio corrente, dando conhecimento das alterações a introduzir ao 

projecto da rotunda da entrada de Peniche, do espaço da nova implantação da fonte cibernética e 
do espaço envolvente ao monumento de Nossa Senhora da Boa Viagem. 

- Deliberado aprovar. 
 
* Datada de 17 de Maio corrente, dando conhecimento das alterações a introduzir ao 

projecto de iluminação da rotunda das Palmeiras (IP6). 
- Deliberado aprovar, conforme proposto. 
 
* Datada de 17 de Maio corrente, dando conhecimento das alterações a introduzir ao 

projecto de iluminação da rotunda da entrada de Peniche e à implantação de blocos de pedra de 
granito. 

- Deliberado aprovar, conforme proposto. 
 

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

 
* Foi presente uma informação, datada de 18 de Maio de 2007, da DGEI, dando 

conhecimento da necessidade de aplicação de 313 pilaretes dissuasores de trânsito, no Campo da 
República, para além dos 30 inicialmente previstos, acompanhada de orçamento para o seu 
fornecimento e de planta de implantação. 

- Deliberado que a Arquitecta Paisagística Municipal preste informação sobre a solução 
preconizada relativamente à colocação de pilaretes no local. 

 
PATRIMÓNIO: 

 
Concurso público para a concessão do estabelecimento denominado “Castelinho”, situado na 
Ilha da Berlenga: 

 
* Foi presente e devidamente apreciado o parecer elaborado pelo consultor jurídico, Dr. 

Mário de Carvalho. 
- A Câmara, nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 58.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 

8 de Junho, com base no dito parecer e considerando que o mesmo aponta para razões que 
consubstanciam diversos vícios de forma com fundamento de que deveriam ser excluídas no acto 
de abertura das propostas as que estavam incompletas e terem sido fixados subcritérios de 
apreciação e valorização de âmbito limitado que suscitam dúvidas quanto à legitimidade da sua 
aplicação que poderão beneficiar alguns dos concorrentes, deliberou anular o mesmo concurso.  

Mais foi deliberado notificar os concorrentes da presente deliberação e publicitá-la no 
Diário da República. 

Deliberado, ainda, proceder à abertura de novo concurso para o mesmo efeito, mas agora 
sem a inclusão de obras a executar por parte do concessionário, as quais ficarão a cargo e sob a 
responsabilidade do Município, devendo os serviços administrativos elaborar o texto das 
condições do novo concurso e concessão de exploração do referido estabelecimento comercial, 
que serão presentes em próxima reunião para apreciação e decisão. 
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Desafectação de terrenos do domínio público: 

 
* Foram presentes cinco informações da SEGAAOM, acompanhadas do respectivo 

processo, sugerindo que se considerem desafectadas do domínio público cinco parcelas de 
terreno, a seguir identificadas, para integração no domínio privado do Município, uma vez que 
nos respectivos inquéritos não foram apresentadas quaisquer reclamações: 

- Com a área de 139,00 m2, sita na Rua dos Açores, em Peniche; 
- Com a área de 21,00 m2, sita na Rua Principal, em Casais do Júlio; 
- Com a área de 40,00 m2, sita na Rua do Calvário, em Peniche; 
- Com a área de 706,00 m2, sita na Rua do Norte, em Casais de Mestre Mendo; 
- Com a área de 540,90 m2, sita na Rua Mendo Fóis Osório, em Casais de Mestre 

Mendo. 
- Deliberado propor à Assembleia Municipal a desafectação do domínio público das 

parcelas e sua integração no domínio privado do Município. (P.º 32/03) 
 

Alienação de terrenos: 
 
Foram presentes os seguintes requerimentos: 
 
* Em nome de Ana Paula Bernardo Martins, solicitando a alienação de uma parcela de 

terreno, sita no Beco das Tramagueiras, em Ferrel, já presente em reunião anterior. 
- Deliberado promover a desafectação do domínio público da parcela a alienar, com a 

área de 128,00 m2. 
 
* Em nome de João José Neto Nunes Figueiredo, solicitando a alienação de uma parcela 

de terreno, sita na Travessa Padre Cruz, em Peniche. 
- Deliberado informar que a pretensão não é viável pelos motivos que são referidos na 

informação da DEPPC, de 24 de Abril de 2007. (R448/07) 
 

Celebração de escrituras: 
 
* Foi presente um requerimento, em nome de Carlos Manuel Pinto Franco, solicitando a 

realização de escritura de compra e venda relativa a uma parcela de terreno que lhe foi alienada 
pelo Município, em 1965. 

- Deliberado que seja celebrada a escritura de compra e venda da parcela de terreno, com 
a área de 157,00 m2, devendo constar da mesma que o terreno corresponde ao titulado pelo 
alvará n.º 97, emitido em 7 de Setembro de 1965. 

 
PLANO DE ALINHAMENTOS: 

 
* Foi presente uma proposta de alinhamento para a Rua de Cabo Verde, junto ao 

entroncamento com a Rua das Irmãs Vicentinas, em Peniche, elaborada pela Divisão de Estudos, 
Projectos, Planeamento e Controlo, datada de 12 de Abril de 2007, acompanhada de parecer 
favorável da Junta de Freguesia de Ajuda. 

- Deliberado aprovar o estudo de alinhamentos apresentado e colher o parecer dos 
SMAS. 
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PEDIDOS DE INFORMAÇÃO: 
 
* Foi presente um requerimento, em nome de Armando Pinto Gomes, solicitando 

informação sobre o que está urbanisticamente previsto para o prédio urbano, sito na Azinhaga do 
Hospital, em Peniche. 

- Deliberado transmitir ao requerente as informações prestadas pela DGUO, de 4 de Abril 
de 2007, pela DEPPC, de 19 de Abril de 2007, e pelo DPGU, de 15 de Maio de 2007, com as 
quais se concorda. 

 
LOTEAMENTOS: 

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

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

loteamento de um prédio rústico, sito em “Cruz da Légua”, no Casal do Alto Foz, já presente em 
reuniões anteriores e acompanhado, agora, de novos elementos apresentados pela empresa titular 
do processo. 

- Deliberado aprovar definitivamente o estudo de loteamento e os projectos das infra-
estruturas, nas condições de cumprir com os pareceres a emitir pelo DEA/DASU, sobre as zonas 
verdes e pelos SMAS sobre os novos elementos apresentados e nas demais condições constantes 
da informação da DGUO, de 21 de Março de 2007 e da conclusão da informação da DPOI, de 18 
de Maio de 2007, das quais se salientam: 

a) Ceder ao Município, gratuitamente, as parcelas para esse fim indicadas na planta 
síntese e destinadas a integração na domínio público para arruamentos, passeios, 
estacionamentos e zonas verdes, com a área de 3.831,90 m2; 

b) Prestar caução, no valor de 121.192,77 €, para garantia da boa execução das obras de 
urbanização, que poderá ser por hipoteca de lotes a constituir no loteamento; 

c) Liquidar à Câmara a importância de 21.863,00 €, correspondente aos encargos a 
suportar, de harmonia com o disposto nos artigos 67.º e 69.º do RMUE. 

Deliberado, também, informar de que deve apresentar nova planta síntese que dê 
cumprimento às condições impostas. 

Deliberado, ainda, ouvir o DEA/DASU e os SMAS. 
 
* Proc.º N.º L17/98, em nome de José dos Ramos & Outros, para loteamento de um 

prédio rústico, situado em “Pisa Barros”, em Peniche, já presente em reuniões anteriores e 
acompanhado, agora, de carta da empresa José Manuel Martins, L.da, solicitando a emissão de 
autorização administrativa para os lotes 32, 33 e 34, e de informação do DPGU. 

- Deliberado colher o parecer das assessoras jurídicas para a área do urbanismo, Dr.as 

Fernanda Paula Oliveira e Dulce Lopes. 
 
* Proc.º N.º L16/00, em nome de TOLCA – Construção, Gestão Patrimonial e Comércio 

S.A., para loteamento de um prédio rústico, sito na Fonte do Rosário, em Peniche, já presente em 
reuniões anteriores e acompanhado, agora, de uma informação do DPGU, datada de 16 de Maio 
de 2007, dando conhecimento de que as obras de urbanização estão a ocupar terreno propriedade 
da Companhia de Seguros Açoreana. 

- Deliberado oficiar à Companhia de Seguros Açoreana, com um pedido de desculpas 
pelo sucedido, de que se reconhece o lapso havido e a necessidade da ocupação da parcela de 
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terreno, com a área de 140,00 m2, de que é proprietária, para integração na via pública e que a 
Câmara está disponível para aceitar desde já a cedência da referida parcela e a deduzir no 
pagamento das compensações sobre infra-estruturas existentes, conforme previsto na alínea c) do 
n.º 5 do RMUE, aquando do aproveitamento urbanístico da propriedade, se tal for aplicável. 

 
* Proc.º N.º L4/05, em nome de Leonardo Vitorino Fernando, para loteamento de prédio, 

sito na Rua da Bica, em Ferrel, já presente em reuniões anteriores e acompanhado, agora, 
informação do DPGU. 

- Deliberado rever a deliberação de 15 de Janeiro de 2007, no sentido de passar a constar 
que a parcela de terreno, com a área de 304,20 m2, também se destina a integração no domínio 
público para arruamentos e zonas verdes. 

 
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 4/07, em nome de NITER – Sociedade de Construções e Imobiliária, L.da, 

para proceder a alterações no edifício, sito na Travessa dos Mareantes, em Peniche, já presente 
em reunião anterior e acompanhado, agora, de parecer do IPPAR. 

- Deliberado aprovar o projecto de arquitectura, devendo apresentar os projectos das 
especialidades e dar satisfação às demais condições constantes da informação da DGUO, de 14 
de Maio de 2007. 

 
* Proc.º N.º 541/06, em nome de Manuel Fernandes Simões, para construção de um 

edifício destinado a habitação, no gaveto formado pelas Ruas da Paz e de São Marcos, em 
Peniche, já presente em reunião anterior e acompanhado, agora, de parecer do IPPAR e de 
informação da DGUO. 

- Deliberado tomar conhecimento do parecer técnico da DGUO, de 16 de Abril de 2007, 
e informar o requerente de que deverá aguardar a alteração do POOC. 

 
* Proc.º N.º 90/07, em nome de Sociedade de Construções Madeira & Sales, L.da, para 

construção de um edifício destinado a habitação, no prédio urbano, situado entre a Rua da Praia e 
a Rua da Palmeira, em São Bernardino. 

- Deliberado indeferir pelos motivos constantes da informação da DGUO, de 30 de Abril 
de 2007, e promover a audiência prévia do interessado. 

 
* Proc.os N.os 333/04 e 477/06, em nome de Construções Estradense, L.da, para construção 

de um edifício de habitação e para proceder a alterações no decurso da obra, na Rua das Flores, 
no Lugar da Estrada, já presentes em reuniões anteriores. 

- Deliberado aprovar as alterações ao projecto de arquitectura e o pedido de 
licenciamento da obra, o qual ficará condicionado à apresentação de desenhos que dêem 
cumprimento à rectificação da localização das “churrasqueira”. 

 
* Proc.º N.º 129/07, em nome de Carlos Alves Alfredo, para abertura de um vão de 

portão no muro do prédio, sito na Estrada Marginal Sul, n.º 2, em Peniche. 
- Deliberado informar que a Câmara está disponível para viabilizar a pretensão, desde 

que apresente declaração de compromisso em como o acesso à propriedade tem carácter 
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provisório e passará a efectuar-se obrigatoriamente pelo arruamento previsto a norte logo que 
esteja concluído. 

 
* Proc.º N.º 217/07, em nome de FGP – Fonseca, Garcia & Prazeres - Comércio e 

Representação de Bebidas, L.da, para proceder a alterações no Condomínio Jardim, sito na 
Avenida do Mar, em Casais do Baleal. 

- Deliberado aprovar o projecto das alterações, nas condições constantes da informação 
da DGUO, de 14 de Maio de 2007. 

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

edifício habitacional, no lote n.º 3 do Loteamento da Espinheira, em Atouguia da Baleia, já 
presente em reuniões anteriores e acompanhado, agora, de um pedido para emissão de alvará de 
construção e de novas declarações apresentadas pela promotora e pela nova adjudicatária da 
empreitada da obra e de informação do DPGU. 

- Deliberado aceitar as novas declarações apresentadas pela promotora e pela nova 
adjudicatária da empreitada da obra, comprovativas da relação contratual agora firmada. 

Deliberado, ainda, que os Serviços Municipais de Fiscalização prestem informação sobre 
o ponto de situação do processo de contra-ordenação e embargo da obra. 

 
* Proc.º N.º 33/07, em nome de Chaminé d’El-Rei, L.da, para proceder à alteração e 

ampliação de um edifício de armazéns, sito em Vale Cavalos, Serra d'El-Rei. 
- Deliberado informar de que deve reformular o projecto por forma a dar satisfação às 

condições constantes das informações da DGUO, de 19 e 20 de Abril de 2007, de que se 
remeterá cópia. 

 
* Proc.º N.º 497/04, em nome de Nis 8 – Imobiliária e Investimento, S. A., para 

construção de um edifício de habitação e comércio, na Avenida do Porto de Pesca, em Peniche, 
acompanhada de memória descritiva e justificativa do plano de trabalhos para o desenvolvimento 
da construção e de informação do DPGU, datada de 16 de Maio de 2007. 

- Deliberado dar o acordo de princípio à solução decorrente da informação prestada pelo 
DPGU, datada de 16 de Maio de 2007, devendo os serviços desencadear as diligências junto do 
promotor e técnico responsável pela obra com vista à articulação e concretização do modelo de 
gestão que assegure a capacidade de estacionamento na zona. 

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

deliberações adiante referidas: 
 
* Relatório técnico, elaborado pelo DPGU, sobre a situação da empresa Fundibronze, 

L.da, dando conhecimento do historial e do ponto de situação actual quanto à legalidade das 
instalações existentes e à sua deslocalização e, como conclusão, propondo alguns procedimentos 
a adoptar para resolução do problema. 

- Deliberado concordar com as conclusões do relatório técnico apresentado pelo DPGU, 
devendo a DEPPC proceder de imediato à elaboração da carta referida em C-2 sobre possíveis 
locais na zona industrial do Vale do Grou com vista à relocalização da referida unidade 
industrial. 

Deliberado, ainda, remeter ao IGAT cópia do referido relatório técnico. 
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EXECUÇÃO DE OBRAS ISENTAS DE LICENÇA OU AUTORIZAÇÃO: 
 

* Foi presente a comunicação, em nome de Chaminé d’El-Rei, L.da, para substituição da 
cobertura existente num prédio, sito na Rua 4 de Agosto, em Serra d'El-Rei. 

- Deliberado reconhecer a não sujeição a licenciamento, nos termos e com os 
fundamentos constantes da informação da DGUO, de 18 de Abril de 2007, devendo os Serviços 
Municipais de Fiscalização juntar fotografias do estado actual da construção existente e 
acompanhar a execução das obras a realizar. 

 
ENCERRAMENTO: 

 
Sendo vinte horas e cinquenta 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. 

 
 


