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ACTA N.º 32/2007
ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE,
REALIZADA NO DIA 2 DE JULHO DE 2007:
Aos dois dias do mês de Julho 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 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 catorze horas e quarenta e cinco
minutos.
O Senhor Vice-Presidente não participou na reunião por se encontrar de férias.
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 comunicaram que o problema da exaustão de fumos
do estabelecimento denominado “Churrasqueira A Caseirinha”, situado em Ferrel, continuava.
Disseram que tinham recebido um ofício da Câmara sobre as medidas tomadas para obviar
aquela situação, mas que não tinha produzido qualquer resultado.
O Director do Departamento de Energia e Ambiente, Eng.º Nuno Cativo, disse que, na
impossibilidade de contactar directamente o Delegado de Saúde, tinha enviado um fax àquela
entidade a solicitar a tomada de medidas que resolvam de facto o problema em causa.
Acrescentou que iria tentar falar com o Delegado de Saúde para se fazer a avaliação do assunto e
preconizar medidas para a sua resolução.
- Fernando Teófilo Costa que informou que tinha construído um muro clandestinamente
em espaço público, junto ao seu estabelecimento, na ilha do Baleal, por razões de segurança.
Referiu alguns acontecimentos ilustradores da falta de segurança, durante a noite, naquele local,
e pediu desculpa pela construção clandestina do muro em questão, situação que já tinha sido
regularizada.
O Senhor Presidente da Câmara informou que iria ser solicitada a colaboração da GNR
para reforçar o patrulhamento da ilha do Baleal.
- Luís Sousa Madeira, Francisco Ferreira Silva e Júlia Silva que solicitaram informação
sobre se as obras de urbanização do loteamento promovido pela empresa “Passo em Frente”, em
Reinaldes, estavam aprovadas.
O Director do Departamento de Planeamento e Gestão Urbanização, Eng.º José Pires,
informou que o titular do processo de loteamento tinha apresentado duas propostas de plano de
alinhamentos e comunicou qual a largura prevista para o arruamento e para os passeios.
O Senhor Vereador Paulo Rodrigues referiu que esta situação se poderia repetir em
próximas reuniões e sugeriu que fosse feita uma reunião com os moradores do local circundante
ao loteamento, para esclarecimento de todos os pormenores de construção.
O Senhor Presidente da Câmara informou que no dia seguinte, pelas nove horas, iria estar
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em Reinaldes, junto ao local do loteamento, a fim de prestar à população todos os
esclarecimentos que fossem solicitados.
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:
- No dia 25 de Junho, participou numa reunião com a Junta de Freguesia de Atouguia da
Baleia, tendo dado informação dos assuntos tratados.
- No dia 26 de Junho, participou numa sessão do PROT, em Arruda dos Vinhos, tendo
informado que tinha insistido com o Senhor Secretário de Estado do Planeamento e
Ordenamento do Território na possibilidade da obra de limpeza do Fosso das Muralhas poder vir
a ser candidatada ao QREN.
- No mesmo dia, à noite, participou na mostra de projectos dos alunos do Curso de
Protecção Civil, levado a efeito pela Escola Superior de Tecnologia do Mar.
- No dia 27 de Junho, participou na sessão de apresentação da gastronomia e de outros
aspectos de interesse turístico de Peniche, realizada na FIA.
- No mesmo dia, realizou uma reunião com a associação “Amigos do Baleal”, onde
foram tratadas questões de trânsito da ilha do Baleal.
- No dia 28 de Junho, participou numa reunião da Comissão Municipal de Economia,
tendo dado uma informação resumida sobre os assuntos tratados.
- No mesmo dia, participou numa reunião do Conselho Local de Acção Social, onde
foram apreciadas candidaturas de construção de equipamentos sociais, as quais mereceram todas
parecer favorável, com a mesma pontuação.
- No dia 29 de Junho, participou numa sessão de início do processo do SIADAP,
realizada no Edifício Cultural, com a participação de todos os responsáveis dos serviços
municipais, onde foi explicada a metodologia de implementação.
- No mesmo dia, esteve presente numa iniciativa do Centro Paroquial de Bem-estar
Social de Atouguia da Baleia, comemorativa do final do ano lectivo e numa reunião com a União
Cultural e Desportiva de São Bernardino.
- Também no mesmo dia, efectuou uma reunião com a empresa Predibaleal, onde foi
definida uma agenda de relacionamento e abordadas questões de propriedade dos terrenos do
parque de estacionamento do Baleal, explorado pelos Bombeiros Voluntários de Peniche. Foi
também explicada a decisão unilateral da empresa de lavrar um terreno de sua propriedade,
habitualmente utilizado para estacionamento, tendo sido apresentadas desculpas pelo acto. Foi,
ainda, esclarecido que, em relação à parcela de terreno focada, o POOC previa a utilização de
parte daquele espaço para estacionamento.
- Ainda no dia 29 de Junho, foi realizada a sessão ordinária da Assembleia Municipal, no
Jardim Infantil de Ferrel, tendo ficado marcada para o próximo dia 6 de Julho uma sessão de
esclarecimento, a realizar no mesmo local, sobre os Planos de Urbanização do Baleal e de Ferrel.
- No dia 30 de Junho, efectuou uma reunião com o Monsenhor Bastos sobre questões da
Festa de Nossa Senhora da Boa Viagem e do terreno da Prageira.
- No mesmo dia, tiveram lugar as Corridas das Fogueiras e das Fogueirinhas, com a
participação de 4360 atletas, cuja avaliação global da forma como tinham decorrido era positiva.
Referiu que deveria ser feita uma avaliação do facto de os acessos a Peniche estarem encerrados
durante duas horas, tempo em que decorriam as referidas corridas.
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- Ainda no mesmo dia, tinha estado presente, conjuntamente com os Senhores
Vereadores Paulo Rodrigues e Jorge Gonçalves, no almoço de fim de época do futebol juvenil da
União Cultural e Desportiva de São Bernardino.
- No dia 1 de Julho, esteve presente no passeio de bicicleta, denominado 6.ª Rota dos
Almocreves, organizado pela Junta de Freguesia de Ferrel e no sarau de ginástica organizado
pela Serrana.
- Informou também que tinha acompanhado as medidas de trânsito implementadas na
ilha do Baleal.
- Comunicou, ainda, que estavam em curso as obras de reparação da estrutura do
Restaurante Nau dos Corvos, em que se preconizava outra solução para a escadaria de acesso, e
que as obras de conservação do minimercado “Castelinho” terminariam a 3 de Julho.
Senhor Vereador Jorge Abrantes:
- No dia 26 de Junho, efectuou uma reunião com a Resioeste, para análise de um
conjunto de questões levantadas entre as duas entidades, nomeadamente a facturação desde
2005.
- Informou que as análises efectuadas, no dia 27 de Junho, à água da Albufeira de São
Domingos, revelaram indicadores satisfatórios e mais tranquilizantes em relação à sua qualidade.
- No dia 27 de Junho, reuniu com a ESIP para solicitar os esclarecimentos e os
pormenores técnicos que tinham sido determinados na última reunião de Câmara.
- No dia 30 de Junho, de manhã, acompanhou a implementação de novas regras de
ordenamento do trânsito na ilha da Baleal, de tarde, esteve presente na inauguração da exposição
de pintura de Antero Anastácio, no salão da Fortaleza, e, à noite, esteve presente na sessão
oficial de comemoração do 4.º aniversário da elevação de Serra d’El-Rei a vila.
- No dia 2 de Julho, esteve presente numa reunião na Associação de Municípios do Oeste
para acompanhar os programas contratualizados no âmbito das medidas 1.1 e 1.2 do PORUVT
(III QCA) e onde foram discutidos os principais temas de interesse do Município
designadamente a auditoria da obra dos SMAS de saneamento de São Bernardino e Geraldes e os
esclarecimentos em torno da candidatura, ainda não justificada, da rede viária.
Senhor Vereador Francisco Salvador:
Perguntou qual era o ponto de situação relativo à antena colocada no enfiamento do
aeródromo de Atouguia da Baleia, uma vez que punha em risco a segurança das aeronaves.
Senhor Vereador Paulo Rodrigues:
Perguntou qual era o ponto de situação do Plano de Urbanização de Atouguia da Baleia e
do Plano de Pormenor da Zona Central da Cidade, nomeadamente no que concerne à instalação
dos respectivos Centros Educativos aprovados como urgentes ma Carta Educativa. Disse que
tinha ouvido na sessão da Assembleia Municipal que existia um relatório sobre o Plano de
Urbanização do Baleal e não tinha conhecimento desse documento. O Senhor Presidente da
Câmara disse que o referido relatório tinha sido concluído naquele dia.
Senhor Vereador Jorge Gonçalves:
- Sobre o Plano de Urbanização do Baleal, disse que não existia qualquer proposta antes
e que agora já existia uma e que a mesma iria servir para prestar esclarecimentos públicos na
próxima sexta-feira, dando impressão que havia consenso do Executivo sobre ela, quando ainda
nem sequer tinha sido apresentada e votada na Câmara.
- Disse, ainda, que a solução preconizada pelo POOC para a parcela de terreno
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propriedade da Predibaleal parecia ser vinculativa quando já tinha sido dito que era meramente
indicativa.
- Quanto ao parque de estacionamento explorado pelos Bombeiros Voluntários de
Peniche e relativamente à solução proposta à CCDRLVT da abertura de uma entrada para a
estrada e saída na estrada municipal, perguntou se era intenção da Câmara executar tal obra
ainda este Verão e se essa decisão tinha sido articulada com os Bombeiros, uma vez que aquela
Associação tinha feito um investimento de 28.000,00 € na colocação de parquímetros junto às
actuais entrada e saída do referido parque. O Senhor Vereador Jorge Abrantes disse que não
tinha sido comunicado aos Bombeiros por ter sido um processo muito célere. Acrescentou que
havia a intenção de contactar os Bombeiros o mais rápido possível e que não sabia que estavam a
fazer o citado investimento em parquímetros.
- Disse que o processo do Ministério da Economia e da Inovação, sobre o pedido de
autorização de localização de um estabelecimento de comércio a retalho, tinha sido posto na
pasta dos documentos para a reunião de Câmara hoje. O Senhor Presidente da Câmara esclareceu
que o referido processo tinha sido posto na pasta da reunião na passada quarta-feira, mas como
tinha havido entretanto uma reunião da Comissão Municipal de Economia, o processo foi
submetido à sua consideração para reanálise e complemento de informação, o que originou a sua
disponibilização só hoje, acrescentou que, devido aos prazos de resposta, o processo vinha hoje à
reunião para análise e discussão e que só seria decidido na próxima reunião.
- Perguntou o que se tinha passado com o apuramento das classificações na Corrida das
Fogueiras, uma vez que não foram tornadas públicas as classificações dos atletas de Peniche,
nem feita a distribuição de prémios a esses atletas.
Senhor Vereador Joaquim Raul:
Elogiou a limpeza do estaleiro da Praia da Gambôa e perguntou o que estava previsto
para aquele local.
Senhor Vereador Paulo Rodrigues:
Perguntou o que estava previsto tratar na reunião agendada para o próximo dia cinco,
com a Reserva Natural das Berlengas e com parceiros.
Senhor Presidente da Câmara:
- Sobre a antena colocada no enfiamento do aeródromo situado em Atouguia da Baleia,
disse que o processo tinha sido remetido hoje para o Gabinete Jurídico, uma vez que a antena
tinha sido mandada retirar pela Autarquia por ter sido instalada de forma ilegal. Deu uma
explicação pormenorizada sobre este processo.
- Informou que iria ser assinado, no dia cinco, o protocolo relativo à iniciativa Berlenga –
Laboratório de Sustentabilidade, com as entidades envolvidas naquela parceria, nomeadamente a
Secretaria de Estado do Ambiente.
- Sobre o Centro Educativo de Atouguia da Baleia, comunicou que tinha sido realizada
uma reunião com o Sector da Educação e a Direcção do Ensino Básico, a fim de ser decidida a
localização da escola EB daquela vila.
- Disse, também, que o relatório sobre o Plano de Urbanização do Baleal iria ser enviado
por e-mail aos Senhores Vereadores assim que fosse disponibilizado pelos serviços. Acrescentou
que, na próxima sexta-feira, iria ser feita uma reunião com a população da Freguesia de Ferrel
para ser feito um ponto de situação sobre o referido plano e serem recolhidos contributos da
população.
- Em relação à possibilidade de parte da parcela de terreno da Predibaleal estar indicada
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como estacionamento no POOC, perguntou ao Director de Departamento de Planeamento e
Gestão Urbanística, Eng.º José Pires, se aquela indicação era vinculativa, ao que o referido
técnico respondeu que receava que sim.
- Sobre a Corrida das Fogueiras, disse que iria ser feita uma avaliação e que tinha havido
problemas a nível de desempenho do software utilizado que tinha atrasado o fornecimento das
classificações.
- Por último, disse que a limpeza dos estaleiros da Praia da Gambôa tinha sido efectuada
pela Câmara, com a ajuda da Junta de Freguesia de Ajuda e que as máquinas recolhidas
poderiam vir a integrar o núcleo museológico da construção naval.
PERÍODO DA ORDEM DO DIA
BALANCETES:
Foram presentes os balancetes dos fundos da tesouraria da Câmara Municipal do dia
vinte e nove de Junho último, tendo a Câmara verificado e aprovado os saldos de:
Câmara Municipal (de operações orçamentais): 624.074,58 € (seiscentos e vinte e quatro
mil, setenta e quatro euros e cinquenta e oito cêntimos).
Câmara Municipal (de operações não orçamentais): 270.928,53 € (duzentos e setenta mil,
novecentos e vinte e oito euros e cinquenta e três cêntimos).
CORRESPONDÊNCIA:
Foi presente e apreciada a seguinte correspondência:
* Ofício n.º 143/07, datado de 20 de Junho de 2007, da Junta de Freguesia de São Pedro,
solicitando um subsídio para comparticipação de uma formação musical que aquela Freguesia
vai promover, com a duração de aproximadamente um ano, e que terá um custo de 200,00 €
mensais.
- Deliberado comparticipar em 50% os encargos das aulas de música. (28)
* Carta, datada de 18 de Junho de 2007, do Centro de Solidariedade e Cultura de Peniche,
solicitando a colaboração do Município para a festa de ordenação sacerdotal de Carlos Caetano,
que terá lugar no próximo dia 15 de Julho, em Peniche.
- Deliberado dar o apoio logístico necessário para a visualização da eucaristia no exterior
da igreja, para o fornecimento da refeição no pátio da Escola Secundária de Peniche e atribuir
um subsídio para o pagamento do aluguer da aparelhagem de som. (17)
* Carta, datada de 28 de Junho de 2007, da Associação de Desporto Amador de Peniche,
solicitando apoio para o pagamento dos troféus inerentes à final da Taça “Cidade de Peniche”.
- Deliberado solicitar informação sobre o custo dos troféus atribuídos na Taça “Cidade de
Peniche”. (37)
* Carta, datada de 14 Janeiro de 2007, do Clube Naval de Peniche, solicitando apoio para
a realização de diversas actividades que irá organizar durante o corrente ano.
- Deliberado conceder o apoio logístico e conceder um subsídio no valor de 1.000,00 €.
(11/03)

CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Acta da reunião de 02.07.2007 * Livro 98 * Fl.311

* Carta, datada de 11 de Junho de 2007, do Clube Recreativo Penichense, solicitando
apoio para a realização de um Rally Paper, que terá lugar no próximo dia 22 de Setembro.
- Deliberado conceder um subsídio no valor de 250,00 €. (11/03)
* Carta n.º 106/DI, datada de 17 de Maio de 2007, da CERCIPENICHE – Cooperativa de
Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados, CRL, solicitando apoio logístico e a
disponibilização de um espaço no Parque Municipal de Campismo para a pernoita de 60
participantes dos V Jogos Peniche Praia, que terão lugar na Praia do Baleal, nos próximos dias 4
e 5 de Julho.
- Deliberado dar o apoio logístico solicitado, disponibilizar o Parque Municipal de
Campismo e isentar o pagamento de taxas pelo acampamento. (11/03)
* Carta, datada de 19 de Junho de 2007, do Centro Social do Pessoal da Câmara
Municipal de Peniche, solicitando o pagamento das refeições servidas no refeitório daquele
Centro durante o Festival Sabores do Mar/2007.
- Deliberado conceder ao Centro Social do Pessoal da Câmara Municipal de Peniche um
subsídio extraordinário, no valor de 13.665,00 €. (40/09/01)
* Carta, datada de 19 de Junho 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 Maio, aos vigilantes da feira mensal.
- Deliberado conceder ao Centro Social do Pessoal da Câmara Municipal de Peniche um
subsídio extraordinário, no valor de 181,50 €. (P.º 40/09/01)
* Carta, datada de 14 de Junho de 2007, do Centro Social do Pessoal da Câmara
Municipal de Peniche, solicitando apoio logístico para a realização da 3.ª Festa do Atletismo –
24 Horas a Correr, e a comparticipação do Município nas despesas inerentes ao beberete do
convívio final da prova.
- Deliberado autorizar a realização da referida prova de atletismo e atribuir um subsídio
para pagamento das despesas a suportar com o beberete do convívio final, incluindo as despesas
com pessoal. (40/09/01)
* Carta, datada de 21 de Junho de 2007, do SINTAP - Sindicato dos Trabalhadores da
Administração Pública, solicitando a cedência do autocarro municipal para uma deslocação a
Vieira de Leiria, no dia 30 Junho de 2007, a fim de participarem num torneio de chinquilho.
- Deliberado ratificar a concessão de transporte solicitado e a isenção do seu pagamento.
* Ofício n.º 664, datado de 17 de Maio de 2007, do INATEL – Instituto Nacional para
Aproveitamento dos Tempos Livros dos Trabalhadores, solicitando um subsídio no valor de
227,80 €, correspondente ao montante pago pela utilização do autocarro municipal, no dia 21 de
Abril de 2007.
- Deliberado conceder um subsídio no valor de 227,80 €. (32/06)
* Carta, datada de 4 de Maio de 2007, do GEPS – Grupo de Estudos e Pesquisas
Subaquáticas, solicitando apoio para a aquisição de um instrumento que, além das
funcionalidades de GPS e Sonda, permite a recolha de imagens 3D instantâneas e em tempo real.
- Deliberado comparticipar em 50% a aquisição do equipamento em questão. (17)
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* Carta, datada de 19 de Junho de 2007, do Corpo Nacional de Escutas – Agrupamento
da Chamusca, solicitando autorização para que um grupo de 13 pessoas acampe na ilha da
Berlenga, nos próximos dias 7 e 8 de Julho.
- Deliberado autorizar o acampamento na Zona de Campismo da Berlenga com isenção
das taxas respectivas. (17)
* Carta, datada de 19 de Junho de 2007, do Corpo Nacional de Escutas – Agrupamento
de Rossio a Sul do Tejo, solicitando autorização para acampar no Parque Municipal de
Campismo, de 11 a 15 de Julho corrente.
- Deliberado autorizar o acampamento de 16 exploradores e 6 pais no Parque Municipal
de Campismo de Peniche, com isenção do pagamento das respectivas taxas.
* Carta n.º 307/07, datada de 18 de Junho de 2007, da Empresa Geral do Fomento, S.A.,
remetendo o Estudo de Viabilidade Económica e Financeira relativo à integração da
RESIOESTE e da VALORSUL, já presente em reunião anterior.
- Deliberado concordar, em princípio, com a integração da RESIOESTE e VALORSUL e
acompanhar este processo no âmbito da Associação de Municípios do Oeste. (35/01)
* Informação, datada de 29 de Junho de 2007, do Serviço de Turismo, dando
conhecimento da actividade que irá ser desenvolvida pela empresa Alfarroba Amarela, nos dias
13 e 15 de Julho corrente, denominada “Rip Curl Girls Tour”, e dos apoios solicitados ao
Município para o efeito.
- Deliberado dar o apoio logístico solicitado no tocante a alojamento e transporte de
autocarro. Deliberado também divulgar a oferta de quatro inscrições junto de associações e
projectos juvenis.
* Informação, datada de 29 de Junho de 2007, do Gabinete de Apoio ao Presidente,
dando conhecimento da actividade que irá ser desenvolvida pela Associação Portuguesa para a
Dinamização do Mergulho e pelo Fórum de Mergulho, no dia 14 de Julho corrente, denominada
“FOTODIGISUB”, e dos apoios solicitados ao Município para o efeito.
- Deliberado conceder o apoio logístico solicitado.
* Informação, datada de 28 de Junho de 2007, do Gabinete de Apoio ao Presidente,
relativa ao convite formulado pela Comissão Nacional da UNESCO e Comité Português do Ano
Internacional do Planeta Terra ao Município de Peniche para participar na Comissão de
Entidades Participantes para o Ano Internacional do Planeta Terra – AIPT (2007/2009).
- Deliberado aceitar o convite para fazer parte do conjunto das entidades participantes nas
comemorações nacionais do Ano Internacional do Planeta Terra. (16/01)
* Informação N.º 14/2007, datada de 28 de Março de 2007, do Arqueólogo Municipal,
propondo a concessão de utilização do armazém n.º 7 do Porto de Pesca de Peniche ao Grupo de
Estudos e Pesquisas Subaquáticas em parceria com o Centro Nacional de Arqueologia Náutica e
Subaquática.
- Deliberado autorizar a utilização do armazém n.º 7 do Porto de Pesca de Peniche, em
parceria com o CNANS, por períodos de 1 ano, nas condições constantes na informação n.º
14/2007.
A Câmara tomou ainda conhecimento da seguinte correspondência e expediente:
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* Ofício n.º 145/2007, datado de 21 de Junho de 2007, da Junta de Freguesia de São
Pedro, agradecendo o apoio concedido pelo Município para a representação da peça de teatro “A
Birra do Morto”. (37).
* Ofício n.º 87-GAB, datado de 19 de Junho de 2007, da Direcção-Geral do Património,
relativo à extinção daquele organismo e à transferência das suas atribuições. (16/01)
* Ofício, datado de 29 de Junho de 2007, da DRELVT – Direcção Regional de Educação
de Lisboa e Vale do Tejo, dando conhecimento de que foi autorizada a continuidade de
funcionamento em 2007/2008 do CAIC Peniche.
* Carta n.º 115/DI, datada de 21 de Junho de 2007, da CERCIPENICHE – Cooperativa
de Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados, CRL, endereçando contive ao Executivo
para assistir aos V Jogos Peniche Praia, que terão lugar ma Praia do Baleal, nos próximos dias 4
e 5 de Julho. (37)
* Carta n.º 931/C, datada de 16 de Junho de 2007, do Sindicato Nacional dos
Trabalhadores da Administração Local – STAL, comunicando um pré-aviso de greve para o
próximo dia 12 de Julho.
ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL DE DESPESA – MODIFICAÇÃO N.º 15:
A Câmara deliberou aprovar a alteração n.º 14 ao Orçamento da Despesa, para o ano em
curso, a qual regista o valor de 55.000,00 € em reforços de despesas correntes, 2.000,00 € em
reforços de despesas de capital e 57.000,00 € em anulações de despesas de capital.
ALTERAÇÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS – MODIFICAÇÃO N.º 15:
A Câmara deliberou aprovar a alteração n.º 13 ao Plano Plurianual de Investimentos, para
o ano em curso, a qual regista o valor de 2.000,00 € em reforços.
ALTERAÇÃO AO PLANO DE ACTIVIDADES – MODIFICAÇÃO N.º 15:
A Câmara deliberou aprovar a alteração n.º 11 ao Plano de Actividades Municipais,
para o ano em curso, a qual regista o valor de 40.000,00 € em reforços e 57.000,00 € em
anulações.
PESSOAL:
Foram presentes os seguintes documentos:
* Lista nominal dos trabalhadores contratados em regime de contrato de trabalho a termo
certo, contrato de trabalho a termo resolutivo certo, contratos administrativos de provimento e
acordos ocupacionais ao serviço em Junho de 2007.
- Tomado conhecimento. (P.º 31/02)
* Lista nominal dos trabalhadores contratados em regime de avença, ao serviço em Junho
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de 2007.
- Tomado conhecimento. (P.º 31/02)
* Relação sobre o trabalho extraordinário efectuado pelos funcionários, nos meses de
Janeiro a Maio de 2007.
- Tomado conhecimento. (P.º 31/02)
* Acta da classificação final do concurso interno de acesso geral para provimento de seis
lugares da carreira de assistente administrativo na categoria de principal.
- Deliberado homologar a lista de classificação final.
CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLOS:
* Foi presente o texto do protocolo a celebrar entre o Município e a Federação de Triatlo
de Portugal, que tem por objecto a organização de uma prova de Campeonato Nacional de
Clubes de Triatlo, designada por XXIV Triatlo de Peniche.
- Deliberado concordar com as cláusulas do protocolo em questão, que terá o encargo
financeiro de 7.000,00 € e a prestação de apoio logístico.
EMPREITADA DE ARRANJOS URBANÍSTICOS DO CAMPO DA REPÚBLICA E
ENVOLVENTE À FORTALEZA E À IGREJA DE SÃO PEDRO:
A Câmara deliberou aprovar o estudo apresentado pelo Arquitecto Álvaro Manso para
construção de um passeio do lado direito, no sentido ascendente da rua principal do Campo da
República, com as respectivas ligações às transversais desse arruamento. Deliberado, também,
executar o referido passeio por administração directa, através da Divisão de Construção e
Conservação.
HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS:
* Acompanhado do parecer da respectiva Junta de Freguesia, foi presente, para efeitos de
visto, um pedido de horário de funcionamento, das 08.00 às 02.00 horas, para o estabelecimento
de bebidas, denominado “O Pescador”, sito em Casais do Baleal, de que é proprietário o Senhor
Júlio Santos Catarino.
- Deliberado visar o horário de funcionamento das 08.00 às 02.00 horas, pelo período de
um ano.
PUBLICIDADE E OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA:
Foram presentes e apreciados os requerimentos a seguir indicados, os quais foram objecto
das deliberações adiante referidas:
* Em nome de Patrício Pedro Militão, solicitando autorização para colocar um reclamo
luminoso, na fachada do estabelecimento de mediação imobiliária, denominado “Home
Pleasure”, sito na Rua do Pôr-do-Sol, Lote 2, r/c Esq., na Consolação.
- Deliberado dar parecer favorável à colocação do reclamo luminoso, desde que apresente
declaração de autorização do condomínio para o efeito.

CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Acta da reunião de 02.07.2007 * Livro 98 * Fl.315

* Em nome de Ana Cristina Correia, solicitando autorização para colocar toldos e um
reclamo luminoso, na fachada do estabelecimento de bebidas, denominado “O Golfinho”, sito na
Avenida Mariano Calado, n. 5, em Peniche.
- Deliberado informar de que não vê inconveniente na colocação do toldo e reclamo
luminoso, devendo ser solicitado parecer ao IPPAR sobre o assunto.
* Em nome de José Joaquim Antunes Monteiro, solicitando autorização para instalar um
quiosque, na via pública, no Cabo Carvoeiro, em Peniche.
- Deliberado enviar este assunto ao DEA para ser analisado pela Arquitecta Paisagista.
Deliberado, também, solicitar a concordância da Capitania do Porto de Peniche para esta
Autarquia elaborar um estudo para ordenar aquela área e informar o requerente sobre este
assunto.
* Em nome de João António Cardoso Estrelinha, solicitando autorização para ocupar a
via pública com uma esplanada, junto ao estabelecimento de bebidas, denominado “Café
Afrodite”, sito na Rua 1.º de Dezembro, em Peniche.
- Deliberado deferir o pedido de instalação de esplanada.
PATRIMÓNIO:
Habitação Social:
Foram presentes as seguintes informações da técnica superior de serviço social:
* Datada de 28 de Maio de 2007, apresentando uma proposta de atribuição do fogo sito
na Rua das Redes, n.º 6, 2.º C, em Peniche, à Senhora Adília Maria Inácio Domingos.
- Deliberado atribuir o fogo situado na Rua das Redes, n.º 6, 2.º C, em Peniche, a Adília
Maria Inácio Domingos. Deliberado, também, concordar com as sugestões dadas pelo sector de
Habitação Social, devendo ser monitorizado o seu acatamento.
* Datada de 28 de Maio de 2007, apresentando uma proposta de atribuição do fogo sito
no Bairro do Calvário, n.º 61, em Peniche, à Senhora Maria Rosa Jesus Duarte.
- Deliberado atribuir o fogo situado no Bairro do Calvário, n.º 61, em Peniche, a Maria
Rosa Jesus Duarte. Deliberado, também, concordar com as sugestões dadas pelo sector de
Habitação Social, devendo ser monitorizado o seu acatamento.
* Datada de 28 de Junho de 2007, propondo a alteração da titularidade do fogo sito no
Bairro do Calvário, n.º 67, em Peniche, para o nome de Filomena da Conceição Vitorino, viúva
do anterior titular do fogo.
- Deliberado autorizar a alteração da titularidade do fogo em questão para Filomena da
Conceição Vitorino.
* Datada de 28 de Junho de 2007, propondo a alteração da titularidade do fogo sito na
Rua Luís de Camões, n.º 12, 2.º Dt.º, em Peniche, para o nome de Júlia Maria Franco Duarte
Macatrão, viúva do anterior titular do fogo.
- Deliberado autorizar a alteração da titularidade do fogo em questão para Júlia Maria
Franco Duarte Macatrão.

CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Acta da reunião de 02.07.2007 * Livro 98 * Fl.316

EXERCÍCIO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA:
* Foi presente uma carta, datada de 21 de Junho de 2007, da empresa Estamo –
Participações Imobiliárias, S.A., solicitando informação sobre o interesse do Município em
exercer o direito de preferência relativamente a um conjunto de prédios denominado “Colégio de
São Bernardino”, sito na freguesia de Atouguia da Baleia, que pretende vender pelo valor de
5.600.000,00 €.
- Deliberado não exercer o direito de preferência relativamente à venda do Colégio de
São Bernardino à Sociedade Agrícola da Quinta do Convento da Visitação, SAG, L.da. (17)
PEDIDO DE CERTIDÃO:
* Foi presente um requerimento em nome de Maria da Conceição Ramos Pelego,
solicitando a emissão de uma certidão sobre se o chão do prédio urbano, sito na Rua do Outeiro,
n.º 20, em Ferrel, é ou não propriedade municipal.
- Deliberado certificar o solicitado face ao conteúdo da informação da fiscalização.
PLANO DE URBANIZAÇÃO:
* Foram presentes as actas das reuniões realizadas no âmbito dos Planos de Urbanização.
- Deliberado entregar aos Vereadores cópia das actas das reuniões realizadas entre a
Câmara Municipal, Juntas de Freguesia da Serra d'El-Rei, Ferrel e Atouguia da Baleia e
Técnicos Municipais sobre o PU de Serra d'El-Rei, o PU do Baleal, o PU de Atouguia da Baleia
e o PU de Ferrel, em 31 de Janeiro, 8 de Fevereiro, 30 de Janeiro e 22 de Fevereiro,
respectivamente.
LOTEAMENTOS:
Foram presentes e apreciados os seguintes processos de operações de loteamento, os
quais foram objecto das deliberações adiante referidas:
* Proc.º N.º L17/99, em nome de Construções Rogério e Filhos, L.da, para loteamento de
um prédio rústico, sito em Casais de Mestre Mendo, já presente em reuniões anteriores e
acompanhado, agora, de um pedido de alteração.
- Deliberado aprovar a alteração do loteamento, consubstanciada na anexação dos lotes
os
n. 18 e 19.
* Proc.º N.º L15/01, em nome de M & H – Sociedade Imobiliária, L.da, para loteamento
de dois prédios rústicos, sitos na Fonte Boa, em Peniche, já presente em reuniões anteriores e
acompanhado, agora, de uma exposição da empresa titular do processo sobre a aprovação tácita
do projecto.
- Deliberado informar que a Câmara não aceita o deferimento tácito do projecto, uma vez
que o parecer dos SMAS aponta para algumas condicionantes e erros relativamente ao
levantamento topográfico que inviabilizam a execução da obra. Por outro lado ainda não foram
entregues todos os elementos que constam do parecer da DPOI, solicitados desde 2005. O
requerente também se deverá pronunciar sobre as informações dos SMAS, de 13 de Julho de
2007 e da DPOI, de 27 de Junho de 2007.
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* Proc.º N.º L9/02, em nome de Habinunes – Construções e Urbanizações, L.da, para
loteamento de um prédio misto, sito na Rua da Carreira, em Atouguia da Baleia, já presente em
reunião anterior.
- Deliberado aprovar em princípio o proposto, devendo ser rectificada e aprovada a planta
síntese de harmonia com as informações da DASU, de 20 de Setembro de 2006, e da DPOI, de
29 de Julho de 2006, com excepção dos seguintes pontos:
a) A largura da faixa de rodagem da Travessa dos Canteiros deve manter-se com 6,50 m,
dado que o impasse é apenas provisório e há perspectiva de continuidade do mesmo arruamento;
b) O PT deverá manter-se no local proposto na planta, mas prevendo a instalação de um
portão a fechar o espaço entre o PT e o edifício situado a nascente;
c) Face à nova legislação, o estacionamento acessível poderá manter o comprimento de
5,00 m, devendo prever uma faixa lateral de 1,00 m de rampeamento do passeio.
Deverão ser entregues os projectos de especialidades que estão em falta e que constam na
citada informação da DPOI.
EXECUÇÃO DE OBRAS ISENTAS DE LICENÇA OU AUTORIZAÇÃO:
* Foi presente a comunicação, em nome de José Silvano Conceição Nunes, para
substituição de mosaicos e azulejos interiores e remoção dos toldos exteriores, no
estabelecimento de bebidas, denominado “Loucu’s Bar”, sito na Rua da Paz, n.º 33, em Ferrel.
- Deliberado informar o proprietário de que deverá actuar de acordo com o parecer
emitido pela Junta de Freguesia de Ferrel, sobre o assunto, no sentido de remover a esplanada em
questão no prazo de 15 dias, por estar instalada em espaço público de circulação.
ENCERRAMENTO:
Sendo dezanove horas e quarenta e cinco 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 Nicolau Nobre Ferreira, p’ Chefe de Divisão Administrativa, servindo de Director
de Departamento de Administração e Finanças, a subscrevo e assino.

