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ACTA N.º 25/2007 
 
         ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 
         REALIZADA NO DIA 28 DE MAIO DE 2007: 
 
Aos vinte e oito 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 dezassete 

horas e vinte minutos e as dezoito horas e vinte 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: 
- Informou que amanhã irá ser levada a efeito a sessão de homologação da Carta 

Educativa de Peniche. Manifestou a sua satisfação por tal facto e endereçou as suas felicitações a 
quem directa ou indirectamente contribuiu para que o documento fosse uma realidade. 

- Deu conhecimento do programa destinado a assinalar o Dia nacional do Pescador, que 
incluirá no domingo, dia 3 de Junho, pelas 15,30 horas, uma sessão extraordinária da Câmara, 
onde será efectuada a homenagem a familiares de pescadores falecidos em naufrágios e o 
reconhecimento público à Marinha e Força Aérea Portuguesas, ao Instituto de Socorros a 
Náufragos, à Direcção de Faróis e à Associação dos Bombeiros Voluntários de Peniche pelo seu 
envolvimento na busca e salvamento no mar. Apresentou as seguintes propostas, cujos textos a 
seguir se transcrevem: 

 
“PROPOSTA: 
Na História de Peniche, a pesca sempre representou uma actividade insubstituível para a 

subsistência das suas gentes. 
O desempenho da profissão dos pescadores sempre esteve relacionado com graves 

acidentes de trabalho em que não poucas vezes resultaram na morte de muitos deles. 
Os perigos resultavam da dureza da profissão, da imprevisibilidade dos tempos, do 

cansaço, da utilização de meios pouco resistentes, dos riscos assumidos na procura de melhores 
capturas e de um conjunto de outros factores que influenciaram muitas tragédias. 

A fragilidade da actividade desenvolvida, há algumas décadas atrás, foi substancialmente 
ultrapassada pela utilização recente das novas tecnologias de orientação e de informação. 

Hoje, se a não preparação continua a existir, deve-se em grande parte à falta de formação 
adequada dos Homens do Mar. 

Entretanto, e durante todos estes muitos anos, por causas muito diversas, muitos dos 
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corajosos pescadores foram perdendo a vida no mar. 
Alguns, e não são poucos, partiram para a faina para nunca mais voltarem, não lhes tendo 

sido permitido um adeus condigno dos seus familiares e dos seus amigos. 
É verdade que Peniche sentiu os trágicos naufrágios, maior verdade é ainda a dor sentida 

pela classe piscatória e familiares. 
Este ano, a Comissão Organizadora das comemorações do Dia Nacional do Pescador, 

propõe que se homenageiem todos aqueles que perderam a vida no mar, nos últimos 55 anos, e 
as suas sofridas famílias.” 

 
“PROPOSTA: 
A entrada em vigor, em 22 de Junho de 1985, da Convenção SAR – Internacional 

Convention on Maritime Search and Rescue, 1979, obrigou Portugal a uma profunda 
reestruturação no domínio da Busca e Salvamento Marítimo e Aéreo, Decretos-Lei n.os 15/94, de 
22 de Janeiro e 253/95, de 30 de Setembro, respectivamente. 

Estes diplomas atribuíram, assim, responsabilidades ao Ministério da Defesa Nacional, 
enquanto autoridade nacional responsável pelo cumprimento da Convenção SAR – Autoridade 
SAR, e à Marinha e Força Aérea, enquanto coordenadores dos Serviços de Busca e Salvamento 
Marítimo e Aéreo, respectivamente, impondo-lhes a responsabilidade por coordenar acções de 
Busca e Salvamento de pessoas em perigo no mar, numa extensão superior a 58 vezes o território 
nacional. 

Definiu-se, ainda, a estrutura auxiliar do Sistema Nacional de Busca e Salvamento, a qual 
integra diversas entidades públicas e privadas, com meios e interesse, e que podem colaborar e 
cooperar com os respectivos serviços de Busca e Salvamento. 

Desta forma, pretende-se homenagear, não só, as entidades coordenadoras, Marinha e 
Força Aérea, mas, acima de tudo, as entidades que localmente contribuem, no seu quotidiano, 
colaborando e cooperando com os respectivos serviços de Busca e salvamento. 

Assim, constituindo-se como uma verdadeira estrutura auxiliar, importa referir algumas 
entidades que em Peniche muito têm contribuído para a salvaguarda da vida humana no mar e, 
consequentemente, para a segurança daqueles que ali laboram ou mesmo se divertem, são elas 
por ordem alfabética: 

- Bombeiros Voluntários de Peniche; 
- Direcção de Faróis; 
- Instituto de Socorros a Náufragos. 

 Peniche, 28 de Maio de 2007. 
A Comissão Organizadora das Comemorações Locais do Dia Nacional do Pescador.” 
 
Informou das seguintes reuniões em que participou: 
-  No dia 24 de Maio, com a CCDRLVT, para análise das situações de ordenamento 

territorial da zona do Baleal; 
- Na mesma data, na Nazaré, no âmbito do estudo do plano estratégico relacionado com a 

localização da marina naquela vila, tendo o Presidente da Câmara Municipal da Nazaré afirmado 
que a lógica deverá ser de complementaridade; 

- No dia 25 de Maio, com a Federação Portuguesa de Surf, sobre a realização da Taça de 
Portugal de Surf; 

- Na mesma data, com o STAL, sobre aspectos relacionados com os recursos humanos 
municipais; 

- No dia 25 de Maio, com o Instituto de Gestão Financeira das Infra-estruturas da Justiça, 
sobre o contrato-promessa de compra e venda por ele celebrado relativamente às instalações do 



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Acta da reunião de 28.05.2007 * Minuta * Fl.248 

Instituto de Reinserção Social de São Bernardino. Referiu que se aproveitou a reunião para se 
disponibilizar elementos cartográficos e condicionantes daquele espaço e assegurar-se a 
concordância imediata relacionada com a implementação da estação elevatória no local; 

- Na mesma data, com a Câmara Municipal da Lourinhã, sobre a constituição de 
Gabinete Florestal Intermunicipal. 

Deu também conhecimento das iniciativas, actividades e eventos em que participou; 
- No dia 22 de Maio, na reportagem sobre o controlo da população de gaivotas levada a 

efeito pelo programa da RTP “Portugal em Directo”; 
- No dia 23 de Maio, no Simpósio Internacional da Pêra Rocha, realizado na Consolação, 

e organizado pela Associação Nacional de Produtores de Pêra Rocha; 
- Na mesma data, na deslocação ao Baleal no âmbito do PU do Baleal; 
- Na mesma data, na apresentação pública do festival “Sabores do mar”, onde estiveram 

também presentes os cantores Tim e Carlos Alberto Moniz, nadadores e os ex-futebolistas Toni, 
Hilário e Simões; 

- Na mesma data, na recepção aos formandos do curso de formação sobre turismo, 
organizado pela ACISCP. Felicitou a entidade e os formandos pelos trabalhos apresentados; 

- Na mesma data, no jantar da comissão pró-Ota, em Fátima, onde foi manifestado a 
defesa da concretização do aeroporto da Ota e em que estiveram também presentes o ex-ministro 
Dr. Oliveira Martins, o Presidente da Câmara Municipal de Santarém, Senhor Moita Flores, e o 
Dr. Vital Moreira. 

- No dia 24 de Maio, no programa da RTP “Portugal no Coração”, acompanhado por 
artesãos e responsáveis por empresas de restauração para apresentação do festival “Sabores do 
Mar”. Agradeceu a disponibilidade das rendilheiras que acompanharam a delegação; 

- No dia 25 de Maio, em Tomar, na iniciativa promovida pela COMURB do Médio Tejo, 
tendo ficado agendada reunião a realizar na AMO, em 11 de Julho próximo; 

- Na mesma data, na iniciativa promovida pela Assembleia Municipal sobre Segurança. 
Referiu que está a ser preparado um texto de esclarecimento em oposição à forma obtusa da 
reportagem do “Correio da Manhã” efectuada sobre o assunto e que considera um mau 
contributo informativo; 

- No dia 27 de Maio, na entrega de prémios na iniciativa levada a efeito pela Península 
de Peniche Surf Clube, tendo felicitado a organização pela dinâmica empreendedora em eventos 
desta natureza. 

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

22 a 27 de Maio corrente: 
Reuniões: 
- Com a Associação Juvenil, onde foram abordados aspectos relacionados com as suas 

actividades para os próximos meses; 
- Com a Direcção do Rancho Folclórico “Os Camponeses da Beira Mar”, sobre o espaço 

de apoio existente no Pinhal da Câmara e o pedido de marcação de escritura do terreno onde 
ficará instalado o Museu Etnográfico de Ferrel; 

- Com o STAL, sobre questões relacionadas com os trabalhadores do Município; 
- Com a Federação Portuguesa de Surf, sobre a actividade a desenvolver nas praias do 

Concelho, durante o mês de Julho 2007; 
- Na reunião da comissão de Acompanhamento do Município sobre a questão das 

urgências; 
- Com o Senhor Vice-Presidente da CCDR e sua equipa, sobre questões relativas ao 
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estacionamento e ordenamento do Baleal; 
- Com os Serviços do Município e entidades parceiras, sobre o “Dia Mundial da 

Criança”. 
Outras actividades e eventos: 
- No debate sobre o tema “Reciclagem”, promovido pela Escola Secundária de Peniche; 
- Na apresentação pública do 8º Festival “Sabores do Mar”; 
- Na visita à exposição de fotografia de Giaccone, denominada “A Reforma Agrária no 

Couço”, patente na Câmara Municipal do Barreiro; 
- No 1.º Concurso de Danças de Salão, promovido pela Escola D. Luís de Ataíde; 
- Na Noite de Fados, promovida pela Associação Desportiva e Cultural de Ferrel; 
- No almoço de confraternização de Caçadores e Pescadores do Concelho de Peniche, 

que teve lugar em Casais Brancos. 
Apresentou o documento, cujo texto, que leu, a seguir se reproduz: 
“Na sequência de notícias vindas a público sobre a minha posição sobre a proposta do 

Governo de encerramento do Serviço de Urgência do Hospital de Peniche, efectuei um 
memorando, que passo a transcrever, com o conteúdo autêntico das minhas intervenções. Assim: 

Reunião de 1 de Fevereiro de 2007 
Senhor Vice-Presidente: 
- Declarou não fazer sentido a mudança de atitude, à qual o Município deverá opor-se e 

contestar; 
- Manifestou o seu descontentamento pela constatação de se estar perante um facto 

consumado e dos autarcas terem tomado conhecimento através da comunicação social da decisão 
da comissão técnica; 

- Salientou que o estudo técnico encomendado pelo Ministério da Saúde representa uma 
clara opção do Governo; 

- Referiu que o relatório não teve em conta a especificidade de Peniche, tendo a comissão 
alterado as regras no “final do jogo”. Vincou, ainda, que, no período de consulta pública, 
Peniche não esteve em apreciação. 

Reunião de 5 de Fevereiro de 2007: 
- Na reunião extraordinária da Câmara Municipal, sobre o processo do encerramento do 

Serviço de Urgência do Hospital de Peniche. 
- Com o Senhor Presidente de ARS do Centro. Sublinhou e valorizou a posição clara e 

inequívoca de discordância assumida pelo Director do Hospital São Pedro Gonçalves Telmo, de 
Peniche, relativamente ao eventual encerramento do Serviço de Urgências do referido 
estabelecimento de saúde, o mesmo não podendo dizer da posição tomada pela Senhora 
Directora do Centro de Saúde. 

Reunião de 12 de Fevereiro de 2007: 
- Na reunião extraordinária da Assembleia Municipal de Peniche, sobre a estranha e 

lamentável proposta da comissão técnica, criada pelo actual Governo, de incluir o encerramento 
do Serviço de Urgência no Hospital de Peniche. 

Reunião de 26 de Fevereiro de 2007: 
Por último, aludiu à proposta do Governo sobre o encerramento do Serviço de Urgências, 

onde constatou que o pedido de audiência, até ao final de 28 de Fevereiro de 2007, solicitado 
pelo Município ao Ministério da Saúde e à Comissão Parlamentar da Saúde, não obteve, até à 
presente data, qualquer resposta. Referiu que o processo em curso, orientado pelo Município de 
Peniche, tem por base o diálogo, no qual não devemos deixar de ser intransigentes na luta pela 
manutenção do Serviço de Urgências no Hospital de Peniche. 

Reunião de 5 de Março de 2007: 
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- Na reunião de informação à população, promovida pelo Município de Peniche. 
Salientou a grande participação e a atitude de excelência e cívica da população (mais de 3.000 
pessoas) e a manifestação de apoio à forma como o processo tem sido conduzido. Registou, 
ainda, a disponibilidade da população para o desenvolvimento de acções em defesa do Hospital 
de Peniche. 

Reunião de 26 de Março de 2007: 
- Fez a leitura do texto inicial do comunicado, não concordando com a anulação do 

penúltimo parágrafo; 
- Sugeriu que se informasse a população do essencial do protocolo proposto pelo Senhor 

Ministro da Saúde na reunião havida. 
Reunião de 16 de Abril de 2007: 
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. 

Reunião de 7 de Maio de 2007: 
O Senhor Vice-Presidente disse que o estudo poderia ser apresentado até ao próximo dia 

7 de Junho”. 
 
Senhor Vereador Jorge Abrantes: 
- Agradeceu o elogio público efectuado pelo representante do Senhor Governador Civil, 

sobre a iniciativa denominada “Escola Itinerante de Trânsito”, na reunião promovida pela 
Assembleia Municipal de Peniche atinente ao tema “Peniche Seguro”; 

- Deu conhecimento de reunião realizada no dia 24 de Maio, na AMO, com a equipa do 
Prof. Augusto Mateus, a qual declarou que a dimensão dos projectos apresentados pelos 
municípios ultrapassam largamente os objectivos proponentes em sede do QREN, situação que 
teria que ser objecto de análise e priorização. Foi informado, ainda, que os projectos não 
poderiam ser incluídos em dois centros de decisão (QREN e PROT-OVT); 

- Informou que o resultado da reunião anterior já foi colocado nos e-mails. O Senhor 
Presidente da Câmara informou que na convenção sobre Peniche irão ser promovidas as 
intervenções do Dr. Félix Ribeiro e do Prof. Augusto Mateus e equipa;  

- Deu conta, também, de terem os SMAS realizado duas reuniões com as empresas 
Degrémont e António Rodrigues com vista à concepção das soluções atinentes à albufeira do rio 
de São Domingos. 

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

se reproduzem: 
 
“SAUDAÇÃO: 
Os vereadores do Partido Social Democrata saúdam o Dia Mundial da Criança e o Dia do 

Pescador que se comemoram no decurso desta semana, fazendo votos para que sirvam de modelo 
de reflexão e de procura de soluções para os muitos problemas que atingem os mais pequeninos 
e os que se dedicam à faina do mar, ultrapassando as meras acções de folclore que tantas vezes 
impregnam essas celebrações. 

Peniche, 28 de Maio de 2007.” 
 
O Senhor Presidente da Câmara declarou que se associa ao voto de saudação com 

excepção da referência feita ao tipo de folclore do ponto de vista local. 
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“RECOMENDAÇÃO: 
Porque o local se encontra bem à vista de todos os automobilistas que circulam na EN 

114, os vereadores do Partido Social Democrata recomendam que se oficie à EDP no sentido de 
mandar remover dali, logo que possível, o imenso conjunto de postes de iluminação em cimento 
que se amontoam junto ao PT da Coimbrã e que constituem um autêntico cemitério de muito 
mau aspecto. 

Peniche, 28 de Maio de 2007.” 
 
O Senhor Director do DEA informou já ter chamado a atenção da EDP para o problema e 

que irá comunicar ao Eng.º Paulo Cristino no sentido de solucionar o problema da remoção do 
suposto estaleiro. 

 
“RECOMENDAÇÃO: 
Verificámos com agrado que a antiga carpintaria da Câmara foi pintada e se encontra 

bem arranjada e bonita, lamentando contudo que se tenha mantido a horrível cobertura de telha 
de fibrocimento. 

Porque o espaço é merecedor, bem situado, e poderia ser melhor aproveitado, os 
vereadores do Partido Social Democrata recomendam que se estude a possibilidade de ser 
utilizado para conter uma exposição da etnografia local. 

Peniche, 28 de Maio de 2007.” 
 
O Senhor Presidente da Câmara informou que foi efectuada intervenção mínima ao nível 

da segurança das instalações, sendo que está na mesma linha de intenções da Câmara a aquisição 
dos edifícios na zona para posterior demolição e utilização do espaço para diversas actividades 
municipais. 

 
“RECOMENDAÇÃO: 
Na sequência de uma outra intervenção sobre o assunto, ocorrida já à quase um ano, não 

podemos deixar de manifestar a nossa preocupação pelo estado lastimoso e de notório estado de 
degradação e abandono que apresenta o Centro Coordenador de Transportes (CCT), muitas vezes 
encerrado e que nem número fixo de telefone possui. 

Deste modo, os vereadores do Partido Social Democrata recomendam que se tomem 
medidas urgentes, nomeadamente reparando a vedação exterior que se encontra muito degradada 
e pintando as paredes do edifício que foram alvo de numerosos graffiti. 

Por outro lado, verifica-se que um grande número de turistas e visitantes que acedem à 
cidade de Peniche utilizando os transportes públicos rodoviários desembarcam na paragem 
situada junto ao mercado municipal. 

Deste modo, quando pretendem deixar a cidade, naturalmente que se dirigem ao 
referido local para adquirir o seu ingresso e apanharem a carreira, sendo surpreendidos pelo 
facto de tal não ser possível uma vez que a venda de bilhetes e o embarque em autocarros com 
outro destino só é possível no Centro Coordenador de Transportes (CCT). Assim, importa 
encontrar uma solução para obviar a este problema, eventualmente através de sinalização 
informativa adequada. 

Peniche, 28 de Maio de 2007.” 
 
O Senhor Vice-Presidente informou ter já proposta visando a resolução do problema 

através da colocação de sinalética e para a qual foi contactada a empresa J. C. Decaux. 
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- Solicitou fotocópia do artigo inserido no jornal Correio da Manhã sobre o tema 

“Peniche Seguro”; 
- Pediu documento actualizado e comparativo da receita do IMI. 
 
Senhor Vereador Paulo Rodrigues: 
- Questionou sobre o resultado da visita à praia da Consolação no âmbito das referências 

que efectuou na última reunião. O Senhor Vice-Presidente informou que irá deslocar-se na 
próxima quinta-feira, acompanhado pelo DEA e Presidente da Junta de Freguesia de Atouguia da 
Baleia, a fim de constatar das situações existentes; 

- Perguntou se não haveria possibilidade de se efectuar o alcatroamento em toda a 
extensão da Rua de São José, em Coimbrã. O Senhor Presidente da Câmara informou que vai ser 
feita a avaliação, podendo a obra vir a ser executada pelo DOM após calendarização e 
estabelecimento de acordo com o promotor da operação de loteamento no local; 

- Solicitou informação sobre qual o ponto de situação da obra da ponte do Casal Moinho. 
O Senhor Presidente da Câmara informou que os trabalhos se iniciariam no próximo dia 4 de 
Junho. O Senhor Vice-Presidente informou que a intervenção iria ser efectuada pelo DOM e que 
a conclusão da obra só se verificaria ao fim de 28 dias; 

- Questionou sobre o ponto de situação do assunto relacionado com a empresa Sociedade 
José Manuel Martins, L.da; 

- Sugeriu que a celebração do Dia Nacional do Pescador fosse acompanhado do 
descerramento de placa memorativa que perpetuasse a memória de todos os pescadores falecidos 
no mar. O Senhor Presidente da Câmara informou que é sua intenção promover um concurso de 
ideias para alcançar tal desiderato. 

 
Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 
- Questionou sobre as razões por que a candidatura à Bandeira Azul da praia de São 

Bernardino não foi aprovada. Pelo DEA foram dadas as explicações que motivaram o 
indeferimento do processo de candidatura, tendo o Senhor Presidente da Câmara considerado 
que face à razia havida no panorama nacional o resultado é positivo relativamente a Peniche. 
Deliberado que o DEA preste informação específica actualizada; 

- Perguntou qual o ponto de situação das obras a levar a efeito no Restaurante Nau dos 
Corvos e da comunicação pública a informar das questões que estão associadas à execução dos 
trabalhos, designadamente ao nível da proibição do acesso ao terraço do edifício. O Senhor Vice-
Presidente informou que o DOM iria iniciar as obras que são da responsabilidade da Câmara na 
próxima quinta-feira. Deliberado que o DOM apresente proposta de texto da comunicação 
pública sobre os trabalhos a realizar e razões impeditivas emergentes e aliadas à execução das 
obras; 

- Sugeriu que se oficiasse o IPTM com vista à remoção das areias à entrada da cidade, 
uma vez que a sua manutenção desvirtua o embelezamento que se pretende dar ao local. O 
Senhor Vice-Presidente informou terem havido alguns atrasos na execução da empreitada ao 
nível da implementação da fonte cibernética e parque de estacionamento, sendo que as infra-
estruturas relativas ao abastecimento de água estão a ser avaliadas pelo DOM, SMAS e DPGU. 
Deliberado que o DOM reforce junto do IPMT o pedido para remoção das areias; 

- Disse secundar a proposta do PSD sobre o Dia do Pescador; 
- Solicitou informação actualizada sobre o valor recebido em sede do IMI, uma vez que 

os números apresentados não traduzem, a seu ver, a receita já arrecadada. 
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Senhor Vereador Joaquim Raul: 
- Justificou a sua ausência à iniciativa promovida pela Assembleia Municipal sobre 

segurança, por motivos profissionais; 
- Sugeriu que se propusesse à Administração da Rodoviária do Tejo a substituição da 

circulação dos autocarros dentro da cidade por minibus. O Senhor Presidente da Câmara 
informou que o assunto seria equacionado tendo em conta a modalidade de transporte associado 
aos fluxos de utentes e se possível com incidência na tipologia da viatura e combustível a usar; 

- Disse fazer sentido e aplaudiu a proposta apresentada pelo Senhor Vereador Paulo 
Rodrigues sobre a construção de memorial em homenagem aos pescadores falecidos no mar, 
vincando que tal objectivo deverá ser desenvolvido sem precipitações. 

 
PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 
ACTAS DE REUNIÕES ANTERIORES: 

 
Foi presente e assinada a acta da reunião camarária realizada no dia sete de Maio 

corrente, tendo sido previamente distribuídas fotocópias pelos Senhores Vereadores. 
 

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

Serviços Municipalizados do dia vinte cinco de Maio corrente, tendo a Câmara verificado e 
aprovado os saldos de, respectivamente: 

Câmara Municipal (de operações orçamentais): 1.360.042,20 € (um milhão, trezentos e 
sessenta mil, quarenta e dois euros e vinte cêntimos). 

Câmara Municipal (de operações não orçamentais): 226.269,79 € (duzentos e vinte seis 
mil, duzentos e sessenta e nove euros e setenta e nove cêntimos). 

Serviços Municipalizados (de operações orçamentais): 1.321.022,19 € (um milhão, 
trezentos e vinte e um mil, vinte e dois euros e dezanove cêntimos). 

Serviços Municipalizados (de operações não orçamentais): 308.979,59 € (trezentos e oito 
mil, novecentos e setenta e nove euros e cinquenta e nove cêntimos). 

 
DESPACHOS PROFERIDOS AO ABRIGO DE DELIBERAÇÕES DE DELEGAÇÃO DE 
COMPETÊNCIAS: 

 
O Senhor Presidente deu conhecimento à Câmara dos despachos proferidos, no dia 25 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: 
 
* Carta, datada de 13 de Abril de 2007, do Grupo Desportivo de Peniche, solicitando a 

colaboração do Município para a realização de um torneio de futebol do escalão escola/infantil, 
denominado “Torneio Camões”, que terá lugar no próximo dia 10 de Junho. 

- Deliberado dispensar o apoio que materialmente seja possível para a sua realização, 
incluindo a aquisição, em nome da Câmara, de medalhas, e a disponibilização do comboio 



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Acta da reunião de 28.05.2007 * Minuta * Fl.254 

turístico e assumir a responsabilidade de assegurar o transporte da equipa do Sporting Clube de 
Portugal. (P.º 11/03) 

 
* Ofício n.º 7887, datado de 21 de Maio de 2007, da Câmara Municipal de Óbidos, 

solicitando a emissão de parecer para a realização do 30.º Grande Prémio Internacional de 
Ciclismo de Torres Vedras – Troféu Joaquim Agostinho, que se realizará de 11 a 15 de Julho. 

- Deliberado emitir parecer favorável. (P.º 16/02) 
 
* Carta, sem data, da Federação Portuguesa de Surf, solicitando apoio para a realização 

da Taça de Portugal 2007, que terá lugar em Peniche, de 24 a 29 de Julho. 
- Deliberado dispensar o apoio logístico que materialmente seja possível e assumir a 

responsabilidade pelo pagamento dos troféus e lembranças. Deliberado, ainda, conceder à 
Federação Portuguesa de Surf um subsídio, no valor de 5.000,00 €, destinado ao pagamento dos 
prémios. 

 
* Carta, datada de 3 de Maio de 2007, de Maria de Jesus da Conceição Alves, solicitando 

que o Alvará de Licenciamento Sanitário n.º 11/82 seja averbado em nome de sua filha Emília 
Alves Ricardo, já presente em reunião anterior. 

- Deliberado rever a deliberação de 7 de Maio de 2007 e deferir a pretensão.  
 
* Carta, de Arnaldo Santos, solicitando autorização para instalar uma praça de touros 

itinerante em Peniche. 
- Deliberado encarregar o Senhor Vice-Presidente de promover reunião com o promotor 

para resolução do assunto. 
 
* Carta, datada de 24 de Maio de 2007, do GEOTA – Grupo de Estudos de Ordenamento 

do Território e Ambiente, agradecendo o apoio concedido pelo Município para a realização do 
Seminário Coastwatch, que teve lugar em Peniche, nos dias 4, 5 e 6 de Maio. 

- Tomado conhecimento. (P.º 40/06) 
 
* Informação, datada de 21 de Maio de 2007, do Senhor Vice-Presidente, sugerindo a 

alteração da deliberação de 16 de Abril de 2007, que determinou a oferta de dois troféus à 
Associação Cultural, Desportiva e Recreativa de Casais de Mestre Mendo, no âmbito da 
realização de um torneio de sueca, e que seja concedido àquela colectividade um subsídio, no 
valor de 80,00 €. 

- Deliberado rever a deliberação de 16 de Abril de 2007 e conceder à Associação 
Cultural, Desportiva e Recreativa de Casais de Mestre Mendo um subsídio, no valor de 80,00 €.  

 
* Informação, datada de 11 de Maio de 2007, do arqueólogo municipal, dando 

conhecimento, no âmbito do processo de recolha e depósito de materiais e equipamentos 
provenientes do Estaleiro União da Gambôa, de alguns armazéns disponíveis para arrendamento. 

- Deliberado arrendar ao Senhor Manuel da Costa Botas, pelo valor mensal de 700,00 €, e 
com início em 1 de Junho de 2007, um imóvel, sito em Atouguia da Baleia, composto pelos 
armazéns n.os 2, 3 e 4, com a área de 428 m2, e sótão ao nível do 1.º andar do armazém n.º 2, 
com a área de 196 m2, devendo o texto do respectivo contrato de arrendamento comercial ser 
presente à próxima reunião para apreciação. 

Deliberado, ainda, denunciar o contrato de arrendamento comercial anteriormente 
celebrado, em 1 de Setembro de 2006, com efeitos a partir de 30 de Junho de 2007. 
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* Informação, sem data, das Piscinas Municipais, sugerindo a celebração de protocolo 

com o Centro Social do Pessoal da Câmara Municipal de Peniche de forma a viabilizar a 
participação de atletas e técnicos das Piscinas Municipais nos campeonatos da Associação de 
Natação de Leiria, uma vez que o Município não se pode constituir como entidade associativa. 

- Deliberado concordar com a celebração de protocolo a efectuar com o Centro Social do 
Pessoal da Câmara Municipal de Peniche com vista à participação de equipa da Escola de 
Natação das Piscinas Municipais no desporto federado, devendo o texto final ser presente a 
reunião para apreciação e aprovação. 

 
* Informação, datada de 16 de Maio de 2007, da DGUO, solicitando a devolução de 

importância indevidamente cobrada a mais à empresa CONSFERREL – Construções, Sociedade 
Unipessoal, L.da, pela taxa de construção, na sequência do processo de obras n.º 50/07.  

- Deliberado, nos termos do n.º 4 do artigo 1.º e artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 163/79, de 
31 de Maio, proceder à revisão do acto de liquidação e promover a restituição do valor de 190,15 
€ à interessada. 

 
ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL DE DESPESA – MODIFICAÇÃO N.º 12: 

 
A Câmara deliberou aprovar a alteração n.º 11 ao Orçamento da Despesa, para o ano em 

curso, a qual regista o valor de 8.500,00 € em reforços de despesas correntes, 14.000,00 € em 
reforços de despesas de capital e 22.500,00 € em anulações de despesas de capital. 

 
ALTERAÇÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS – MODIFICAÇÃO N.º 12: 

 
A Câmara deliberou aprovar a alteração n.º 10 ao Plano Plurianual de Investimentos, para 

o ano em curso, a qual regista o valor de 1.500,00 € em reforços. 
 

ALTERAÇÃO AO PLANO DE ACTIVIDADES – MODIFICAÇÃO N.º 12: 
 
A Câmara deliberou aprovar a alteração n.º 8 ao Plano de Actividades Municipais, para o 

ano em curso, a qual regista o valor de 12.500,00 € em reforços e 22.500,00 € em anulações. 
 

INTEGRAÇÃO DO MUNICÍPIO EM ASSOCIAÇÕES: 
 
* Foi uma proposta do Senhor Presidente da Câmara, datada de hoje, propondo a adesão 

do Município à AEMA - Associação Europeia de Municipalidades com Marina/Porto de 
Recreio, acompanhada de informação sobre a associação. 

- Deliberado aprovar a adesão do Município de Peniche à Associação Europeia de 
Municipalidades com Marina/Porto de Recreio e solicitar à Assembleia Municipal a autorização 
para esse efeito, nos termos da alínea m) do n.º 2 do artigo 53.º da lei n.º 169/99, de 18 de 
Setembro. 

 
ESTUDO DE JUSTIFICAÇÃO DA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE URGÊNCIAS DO 
HOSPITAL SÃO PEDRO TELMO DE PENICHE: 

 
* Foi presente um esboço do estudo referido em epígrafe, que está a ser elaborado pela 

empresa CEDRU. 
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- Tomado conhecimento, tendo sido distribuído uma versão do trabalho já desenvolvido 
pela CEDRU e que será objecto de apreciação em sede de reunião da comissão de 
acompanhamento do serviço de urgências, no próximo dia 1 de Junho. 

 
EMPREITADA DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO DA 
BUFARDA – JARDIM DE INFÂNCIA: 

 
* Foi presente uma carta, datada de 7 de Maio de 2007, da empresa Paulo & Filhos, L.da, 

adjudicatária da empreitada referida em epígrafe, remetendo plano de trabalhos, cronograma 
financeiro, plano de mão de obra e plano de equipamentos com vista à redução do prazo de 
execução da obra, acompanhado de informação da DGEI. 

- Deliberado aprovar a redução do prazo de execução da empreitada para 90 dias, bem 
como o novo plano de trabalhos e respectivo cronograma financeiro. 

 
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 08.00 às 04.00 horas, para o estabelecimento de bebidas, denominado “Fox Bar”, 

sito na Rua Vasco da Gama, n.º 86, em Peniche, de que é proprietário o Senhor Francisco de 
Assis Estorninho dos Santos. 

- Deliberado ouvir a Comissão de Vigilância Alimentar sobre as condições de 
funcionamento e segurança do estabelecimento. 

 
* Das 08.00 às 06.00 horas, para o estabelecimento de restauração, denominado “Três 

Às”, sito no Largo da Ribeira, n.º 12, em Peniche, de que é proprietária a empresa Celtibérico – 
Eventos e Restauração, L.da. 

- Deliberado que seja visado o horário de funcionamento até às 06.00 horas, com 
validade até 30 de Setembro de 2007, por o estabelecimento se situar em área de manifesto 
interesse de actividades ligadas ao turismo. 

 
TOPONÍMIA: 

 
* Foi presente o ofício n.º 96/07, datado de 9 de Maio de 2007, da Junta de Freguesia de 

São Pedro, propondo que a artéria que liga o Largo dos Remédios à Rua do Farol, em Peniche, 
seja designada por Rua Irmã Glória de São Vicente de Paulo. 

- Deliberado dar a concordância de princípio à atribuição do nome proposto e informar 
que a Câmara irá estudar outra solução que permita a atribuição a uma artéria com maior 
dignidade. 

 
OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA: 

 
* Foi presente uma informação, datada de 10 de Maio de 2007, da DEPPC, dando 

conhecimento de que não existem condições técnicas para prever uma zona de esplanada na via 
pública, junto ao estabelecimento de bebidas de que é proprietária a Senhora Maria de Lourdes 
R. Monteiro Pejapes, sito no Largo dos Navegantes, em Peniche, dado que não existe passeio no 
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local nem é possível executá-lo com a dimensão mínima para o objectivo. 
- Tomado conhecimento. (R1139/05) 
 
* Foi presente o processo relativo à eventual ocupação de um caminho público, situado 

na Zona das Cercas, em Ferrel. 
- Deliberado colher o parecer da Junta de Freguesia de Ferrel, remetendo-se-lhe para o 

efeito um exemplar do levantamento topográfico elaborado pela DEPPC. 
 

PUBLICIDADE: 
 
* Foi presente um requerimento, em nome de Ana Sofia Pires Jorge, solicitando 

autorização para afixar 20 cartazes de divulgação da Festa da Cerveja, promovida pela 
Associação Recreativa e Cultural da Usseira. 

- Deliberado autorizar a colocação dos cartazes na condição de não obstruírem a 
visibilidade do trânsito nem afectarem a estética dos locais e serem confeccionados de material 
reciclável. 

 
PATRIMÓNIO: 

 
Desafectação de terrenos do domínio público: 

 
* Foi presente um requerimento, em nome de Balealcasa, L.da, solicitando a alienação de 

uma parcela de terreno, com a área de 22,75 m2, sita na Avenida do Mar, em Casais do Baleal, já 
presente em reunião anterior. 

- Deliberado promover a desafectação do domínio público da parcela de terreno e integrar 
no domínio privado Municipal. 

 
Celebração de escrituras: 

 
* Foi presente um requerimento, em nome de António de Jesus Teodoro, solicitando a 

celebração de escritura de compra e venda de uma parcela de terreno, sita em Ferrel. 
- Deliberado celebrar a escritura de compra e venda, na qual se consignará que o terreno 

corresponde ao titulado pelo alvará de alienação n.º 523, emitido em 12 de Setembro de 1984. 
 

PEDIDOS DE INFORMAÇÃO PRÉVIA: 
 
* Foi presente um requerimento, em nome de Caixa Económica Montepio Geral, 

solicitando informação prévia relativamente a um imóvel, situado em “Vale de Trás”, Casais do 
Júlio. 

- Deliberado concordar com a informação prestada pela DEPPC, em 9 de Maio de 2007, 
e informar a requerente em conformidade. 

Deliberado, ainda, informar a requerente de que a Câmara irá apresentar proposta com 
vista à aquisição da parcela de terreno destinada à construção da estação elevatória para reforço 
do abastecimento de água à zona sul do concelho. 

 
LICENCIAMENTO DE OBRAS PARTICULARES: 

 
Foi presente o seguinte expediente relativo a obras particulares objecto das deliberações 
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adiante referidas: 
 
* Informação, datada de 21 de Maio de 2007, do DPGU, atinente à emissão de 

autorizações administrativas para obras cujos projectos apresentem um aumento da área bruta de 
construção inferior a 3% relativamente à que está consignada no alvará de loteamento. 

- Deliberado que o DPGU apresente à próxima reunião proposta de decisão 
fundamentada com indicação dos procedimentos a prosseguir sobre a matéria. 

 
* Informação, datada de 22 de Maio de 2007, do DPGU, relativa às alterações 

introduzidas ao regime de licenciamento industrial, nomeadamente às implicações que acarretam 
para a actividade do Município e, em particular, para a DGUO. 

- Tomado conhecimento. 
 

REUNIÕES DE CÂMARA: 
 
A Câmara deliberou realizar uma reunião extraordinária, no próximo Domingo, dia 3 de 

Junho, pelas dezasseis horas e trinta minutos, destinada a assinalar e comemorar solenemente o 
Dia Nacional do Pescador, tendo a convocatória sido feita directamente a todos os membros da 
Câmara e com dispensa de convocação escrita. 

 
ENCERRAMENTO: 

 
Sendo dezanove horas e trinta 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. 

 
 


