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ACTA N.º 33/2007 
 
         ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 
         REALIZADA NO DIA 16 DE JULHO DE 2007: 
 
Aos dezasseis 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 Alberto Bombas 
Amador, Vice-Presidente, Jorge Serafim Silva Abrantes, Vítor Manuel Farricha Mamede, 
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. 

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. 

 
SUBSTITUIÇÃO DE MANDATO POR AUSÊNCIA INFERIOR A 30 DIAS: 

 
* Foi presente uma carta, datada de treze do corrente, do Vereador, Senhor Jorge Manuel 

Rosendo Gonçalves, solicitando a sua substituição à reunião de hoje, nos termos do disposto no 
artigo 78.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, por se encontrar ausente do pais. 

- A Câmara deliberou deferir e, verificando-se que se encontrava presente na sala o 
cidadão que se segue na respectiva lista (PS), Vítor Manuel Farricha Mamede, nos termos do 
disposto no n.º 1 do artigo 79.º da citada lei, passou o mesmo, de imediato, a participar na 
reunião. 

 
PERÍODO DE AUDIÇÃO DO PÚBLICO 

 
No período reservado à audição do público, intervieram: 
 
- Maria Carolina de Azevedo Silva, a queixar-se do barulho produzido por cerca de 40 

cães existentes num quintal contíguo à sua habitação, que impedia o descanso de sua família 
durante o dia e a noite. Disse que há cerca de um ano tinha apresentado este assunto por escrito à 
Câmara Municipal e que até à data não tinha recebido qualquer resposta. Por isso tinha enviado 
recentemente nova carta a expor o assunto e a exigir a tomada de medidas necessárias que 
obviassem o problema focado. 

O Senhor Presidente da Câmara deu conhecimento do despacho que tinha dado ao 
assunto, informando que tinha sido iniciado o procedimento pelo contacto dos proprietários dos 
canídeos, com vista a ser realizada uma vistoria com as entidades competentes que 
superintendem nesta área. 

O Senhor Vereador Francisco Salvador disse que conhecia o problema por morar 
próximo e que ele não se iria resolver só com a vistoria. 

A Veterinária Municipal informou que já se tinha deslocado ao local por 3 vezes, tendo 
constatado a situação ilegal focada. Salientou que, caso os canídeos fossem retirados, subsistia o 
problema do seu alojamento, visto a Autarquia não ter condições materiais para albergar os cerca 
de 40 canídeos. 

O Senhor Presidente da Câmara disse que o procedimento iria avançar com a notificação 
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dos proprietários e que a Veterinária Municipal iria informando a munícipe reclamante do 
andamento do processo.  

O Senhor Vereador Vítor Farricha perguntou qual era o estado do canil municipal, 
acrescentando que o problema não se estava para resolver para breve espaço de tempo, o que 
lamentava. 

- Duas proprietárias da unidade hoteleira Casa das Marés que solicitaram informação 
sobre as novas regras de trânsito implementadas na Ilha do Baleal. 

O Senhor Presidente da Câmara disse que os problemas de trânsito na Ilha do Baleal já se 
sentir há décadas e que ultimamente se tinham procurado soluções possíveis. Acrescentou que na 
sequência de reuniões efectuadas no âmbito da subcomissão de trânsito criada para o efeito, 
foram adoptadas medidas para a Rua Raul Brandão, uma vez que a circulação de carros nessa 
artéria punha em risco a segurança dos peões. Disse que o corte do trânsito de carros estava 
previsto para os meses de Julho e Agosto, das 10 horas às 19 horas, devendo para o efeito serem 
colocados pilaretes rebatíveis. Referiu que tinha sido feita uma reunião, na passada semana, com 
o Presidente da Junta de Freguesia de Ferrel e a GNR, para analisarem o efeito das medidas 
tomadas e que na presente reunião de Câmara iriam ser equacionadas novas medidas para o 
futuro, que passariam pelo encerramento do trânsito na Rua Raul Brandão aos fins-de-semana, 
admitindo-se a possibilidade de ao meio dia haver uma abertura por questões de segurança. 

O Senhor Vereador Jorge Abrantes informou o Executivo que a subcomissão de trânsito 
tinha tomado a decisão, na passada quarta-feira, de proibir o trânsito na Rua Raul Brandão, nos 
meses de Julho e Agosto, só aos fins-de-semana. 

O Senhor Presidente da Câmara disse que a Câmara iria reflectir sobre as medidas 
tomadas e os ajustamentos a fazer. 

Uma das proprietárias da Casa das Marés disse que aquela unidade hoteleira ficava sem 
qualquer acesso rodoviário, com a interrupção do trânsito das 10 às 19 horas. 

O Senhor Vereador Jorge Abrantes disse que esse facto já tinha sido constatado e que 
tinham sido dadas instruções ao funcionário municipal colocado no início da rua principal para 
deixar passar por essa rua todos os clientes da casa das Marés. 

O Senhor Presidente da Câmara disse que iriam ser reforçadas as medidas de segurança, 
com a colaboração da GNR, força policial que até à data tinha demonstrado uma total 
disponibilidade e predisposição para colaborar na implementação de medidas reguladoras do 
trânsito rodoviário na Ilha do Baleal. 

Uma das proprietárias da Casa das Marés disse que havia pouco policiamento na Ilha do 
Baleal, essencialmente durante a noite. Deu o seu total acordo às medidas de regulação de 
trânsito em questão, a levar a efeito durante os meses de Julho e Agosto, nos fins-de-semana, das 
10 horas ás 19 horas. 

- Joaquim Rosado, que solicitou a reapreciação da decisão sobre a colocação de uma 
esplanada em frente do seu estabelecimento, cujo o pedido tinha sido recusado por não ser 
compatível com o Regulamento das Esplanadas. 

O Chefe da Divisão de Gestão Urbanística e Ordenamento, Arquitecto Ribeiro 
Gonçalves, informou que o tipo de esplanada pretendido montar não estava previsto no 
regulamento respectivo. 

O Senhor Joaquim Rosado explicou o fim para que queria a esplanada, especialmente 
para dar melhor aspecto à entrada do seu estabelecimento. 

O Arquitecto Ribeiro Gonçalves disse que o regulamento tratava só de esplanadas 
fechadas. 

O Senhor Vereador Francisco Salvador disse que, no seu entender, a solução para o local 
passava pela colocação de pilaretes para impedir o estacionamento de automóveis, o 
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calcetamento do espaço, presentemente cimentado, e o fecho do escoamento de esgoto existente 
no meio daquele largo. Referiu que havia problemas de vizinhança naquele local, que poderiam 
ser minorados com o seu tratamento urbanístico. Disse ainda que aquele espaço era um beco da 
Avenida do Mar e que o Regulamento das Esplanadas tinha sido feito para disciplinar as 
esplanadas daquela avenida. 

O Senhor Presidente disse que se iria estudar a intervenção possível, face ao 
Regulamento das Esplanadas, assim como ver a questão de saúde pública em relação ao ponto de 
esgoto situado no meio do local e a proibição de estacionamento. Acrescentou que iria solicitar 
uma proposta de arranjo urbanístico ao DEPPC. 

- António Abreu que estava a recuperar a sua habitação, sita na Rua de Santo António, 
em São Bernardino, e tinha problemas com a altura do arruamento, uma vez que durante o tempo 
chuvoso de Inverno a sua cara inundava. 

O Senhor Vice-Presidente disse que se tratava de uma casa antiga e que o alcatrão do 
arruamento estava mais alto que a soleira da porta da casa. Explicou os condicionamentos 
técnicos para a eventual resolução do problema. 

 
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 tinha recebido um telefonema do Presidente da Administração Regional 

de Saúde do Centro, Dr. João Pedro Pimentel, a comunicar que o Hospital de Peniche tinha 
passado para a Comissão Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, desde um de Julho 
passado e que até ao fim do Verão iria acontecer o mesmo ao Centro de Saúde. 

 
PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 
ACTAS DE REUNIÕES ANTERIORES: 

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

cinco de Junho e dois de Julho de dois mil e sete, tendo sido previamente distribuídas fotocópias 
pelos Senhores Vereadores. 

 
BALANCETES: 

 
Foi presente o resumo diário de tesouraria da Câmara Municipal do dia treze de Julho 

corrente, tendo a Câmara verificado e aprovado os saldos de: 
Câmara Municipal (de operações orçamentais): 396.601,18 € (trezentos e noventa e seis 

mil, seiscentos e um euros e dezoito cêntimos). 
Câmara Municipal (de operações não orçamentais): 204.779,50 € (duzentos e quatro mil, 

setecentos e setenta e nove euros e cinquenta cêntimos). 
 

DESPACHOS PROFERIDOS AO ABRIGO DE DELIBERAÇÕES DE DELEGAÇÃO DE 
COMPETÊNCIAS: 

 
O Senhor Presidente deu conhecimento à Câmara dos despachos proferidos, no dia seis 
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de Julho 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 3 de Julho de 2007, do Centro Social do Pessoal da Câmara Municipal 

de Peniche, solicitando o pagamento das refeições servidas no refeitório daquele Centro durante 
o passado mês de Junho. 

- Deliberado conceder ao Centro Social do Pessoal da Câmara Municipal de Peniche um 
subsídio extraordinário, no valor de 745,70 €. (40/09/01) 

 
* Carta, datada de 4 de Julho de 2007, da União Desportiva e Cultural de São Bernardino, 

dando conhecimento de que, devido à falta de listas concorrentes aos corpos sociais daquela 
colectividade, foi eleita, em 14 de Abril de 2007, uma Comissão Administrativa. 

- Tomado conhecimento e deliberado desejar os maiores êxitos no desempenho das 
funções. (37) 

 
* Ofício n.º 187, datado de 20 de Junho de 2007, da Junta de Freguesia de Ferrel, 

solicitando apoio financeiro para a realização da 6.ª Rota dos Almocreves. 
- Deliberado atribuir um subsídio no valor de 600,00 €. (28) 
 
* Carta, datada de 27 de Junho de 2007, do Centro Social do Pessoal da Câmara 

Municipal de Peniche, solicitando autorização para a realização de uma prova desportiva. 
- Deliberado autorizar a realização da prova desportiva 3.ª Festa do Atletismo – 24 Horas 

a Correr. (40/09/01) 
 
* Carta, datada de 18 de Junho de 2007, da ADEPE – Projecto Maré Alta II, solicitando a 

cedência do autocarro municipal. 
- Deliberado ceder o mini-autocarro nas datas solicitadas com a isenção de custos.  
 
* Carta, datada de 13 de Julho de 2007, dos responsáveis pelo projecto “A Escola anda à 

solta”, da Escola EB 1.2.3 de Peniche, solicitando apoio para o referido projecto. 
- Deliberado ceder as instalações municipais solicitadas, proceder ao pagamento do 

beberete para os alunos protagonistas, do jantar aos elementos do Grupo “Poemas do Contra, do 
Baixo e da Guitarra” e do aluguer do som, no valor de 300,00 €. 

 
* Carta, datada de 9 de Julho de 2007, da Comissão de Festas de Ferrel, solicitando 

autorização para proceder a alterações ao trânsito no lugar de Ferrel, durante o período em que 
decorrem as festas anuais, acompanhado de ofício do Governo Civil de Leiria, datado de 11 de 
Julho de 2007, solicitando parecer sobre o mesmo assunto. 

- Deliberado autorizar os desvios de trânsito solicitados e informar a GNR e o Governo 
Civil de Leiria. (18/02) 

 
* Carta, sem data, da Associação Juvenil de Peniche, sobre diversos projectos que 

pretende implementar no concelho. 
- Deliberado aprovar a parceria com a Associação Juvenil de Peniche para os projectos a 
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que aquela colectividade pretende receber apoio do Instituto Português da Juventude.  
 
* Carta, datada de 25 de Junho de 2007, da empresa Lidl & Companhia, solicitando a 

colocação de um espelho parabólico na Rua Azeredo Perdigão, em Peniche, em frente à saída da 
sua loja. 

- Deliberado aprovar a colocação do espelho no local solicitado. (18/02) 
 
* Informação, datada de 3 de Julho de 2007, do Gabinete de Apoio ao Vice-Presidente, 

relativa à realização em Peniche de uma Feira de Futebol, no próximo dia 30 de Agosto. 
- Deliberado concordar com a realização da iniciativa, isentar das taxas de utilização do 

Parque das Gaivotas Sports e dar o apoio logístico solicitado. No entanto a operacionalização 
desta iniciativa deverá ser articulada com o IPTM. 

 
* Informação, datada de 12 de Julho de 2007, do Senhor Vice-Presidente, relativa ao 

apoio a conceder para a realização do Circuito Nacional de Ténis de Praia 2007, que se realizará 
na Praia do Baleal, nos dias 28 e 29 de Julho corrente. 

- Deliberado aprovar a concessão de apoio logístico e financeiro, devendo na próxima 
reunião ser informado o total do apoio financeiro.  

 
* Informação, datada de 12 de Julho de 2007, do Senhor Vice-Presidente, relativa ao 

apoio financeiro que foi solicitado ao Município para a realização de um workshop de 
arqueologia. 

- Deliberado conceder o apoio financeiro ao workshop de arqueologia no valor de 35,00 
€, a pagar ao Clube Stella Maris de Peniche. 

 
* Informação, datada de 12 de Julho de 2007, do Senhor Vice-Presidente, relativa ao 

apoio a conceder para a realização de diversas provas de Kayak Surf na Praia do Baleal. 
- Deliberado conceder apoio logístico e financeiro, no valor de 500,00 € à IV Etapa do 

Campeonato Nacional, V Campeonato Internacional de Kayak Surf de Peniche e II Taça de 
Portugal de Kayak Surf da Federação Portuguesa de Canoagem, a realizar em 22 e 23 de 
Setembro próximo. 

 
* Informação, datada de 11 de Julho de 2007, do Departamento de Energia e Ambiente, 

relativa à assumpção dos custos com iluminação decorativa da Festa de Nossa Senhora da Boa 
Viagem. 

- Deliberado assumir os custos com a iluminação decorativa da Festa de Nossa Senhora 
da Boa Viagem. 

 
* Informação, datada de 10 de Julho de 2007, do Serviço de Turismo, relativa à 

realização de um espectáculo de dança, no próximo dia 18 de Agosto. 
- Deliberado concordar com a proposta do Serviço de Turismo, no âmbito da iniciativa 

Artes da Dança, para apresentação de um espectáculo de dança espanhola e dança oriental. 
 
A Câmara tomou ainda conhecimento da seguinte correspondência e expediente: 
 
* Ofício n.º 835, datada do 9 de Julho de 2007, da Escola Superior de Artes e Design, 

agradecendo a colaboração, envolvimento e participação prestados ao Festival Mercúrio. (37) 
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* Carta, datada de 5 de Julho de 2007, do “World Cruising Club”, agradecendo o apoio 
concedido aos participantes do “Rally Portugal 2007”. (37) 

 
* Circular n.º 72/2007, datada de 29 de Junho de 2007, da Associação Nacional de 

Municípios Portugueses, remetendo um exemplar da edição n.º 159 do boletim daquela 
Associação. (16/03) 

 
* Carta, datada de 6 de Julho de 2007, do Grupo Parlamentar do PSD na Assembleia da 

república, remetendo a resposta do Governo à iniciativa parlamentar promovida pelos Deputados 
do PSD, eleitos pelo círculo eleitoral de Leiria. (16/01) 

 
* Carta, sem data, de Arnaldo José Santos, dando conhecimento dos espectáculos de 

tauromaquia que promoveu e de que foi responsável. (11/05) 
 

DIA DO MUNICÍPIO E ATRIBUIÇÃO DE GALARDÕES HONORÍFICOS: 
 
O Senhor Presidente deu conhecimento do programa provisório de comemoração do Dia 

do Município e apresentou a seguinte proposta para a atribuição de galardões honoríficos: 
 
“PROPOSTA: 
Considerando que o Município de Peniche deve prestar o reconhecimento devido a 

instituições e personalidades que contribuem, de modo singular, para a dignificação do seu 
concelho em diferentes componentes do seu processo de desenvolvimento, tais como a 
Economia e o Desporto, propõe-se a atribuição das seguintes distinções: 

 
1. Medalha de Mérito Municipal de Economia 
Destina-se a distinguir personalidades, singulares ou colectivas, cuja acção no campo da 

agricultura, comércio ou indústria, tenham contribuído de forma meritória para o 
desenvolvimento económico do Município de Peniche e o prestigiem pelas qualidades reveladas. 

 
a. HORTAPRONTA – HORTAS DO OESTE, S.A. 
Hortapronta – Hortas do Oeste SA, fundada a 25 de Abril de 1990, sucedendo à empresa 

Tiago Dias Vala e Outros L.da fundada em 1971, com sede em Atouguia da Baleia - Peniche, 
desenvolve actividade na compra e venda de produtos hortofrutícolas certificados, oriundos 
principalmente da região Oeste, e emprega 85 trabalhadores maioritariamente do concelho de 
Peniche. Esta empresa agrega cerca de 260 produtores da região Oeste, Ribatejo e Litoral 
Alentejano, representando uma área aproximadamente de 3000 ha. A Hortapronta tem vindo a 
afirmar-se cada vez mais como uma empresa de referência na sua área de actividade, como pólo 
de desenvolvimento da agricultura na região Oeste, e de modo particular no concelho de 
Peniche, tendo recebido distinções nacionais tais como PME Excelência e Comércio (2001) e 
Prémio Agricultura e Pescas 2004 (Comercialização). 

 
b. COOPENICHE - COOPERATIVA AGRÍCOLA DE PENICHE, CRL 
Coopeniche – Cooperativa Agrícola de Peniche, C.R.L., fundada em 23 de Dezembro de 

1980, com sede em Atouguia da Baleia, fomenta desde a sua constituição o desenvolvimento da 
actividade agrícola do concelho de Peniche, apoiando os seus associados através de linhas de 
crédito, formação profissional, informação e divulgação e venda de produtos. Proporciona a 
interligação dos agricultores com os Serviços do Ministério da Agricultura na obtenção de 
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subsídios e na candidatura a fundos comunitários. Promove periodicamente, em colaboração com 
as empresas fornecedoras, acções de divulgação de novos produtos, novos métodos e boas 
práticas agrícolas. Presta serviço de apoio técnico nas suas instalações, complementado com 
visitas periódicas às explorações. Ao longo dos seus quase 27 anos de existência, as suas 
instalações melhoraram substancialmente, destacando-se a abertura em 1987 de uma delegação, 
que funciona como posto de venda, em Ferrel. Entre 1985 e 2003 a cooperativa foi responsável 
por proporcionar formação profissional na área empresarial agrícola a cerca de 250 jovens 
agricultores. Administrada por três elementos do seu corpo directivo, a Coopeniche conta 
actualmente com 3497 associados, 10 trabalhadores, uma área comercial com cerca de 4000 
produtos e um volume de negócios a rondar os 2.500.000 €. 

 
2. Medalha de Mérito Municipal do Desporto 
Destina-se a agraciar personalidades, singulares ou colectivas, cujos feitos desportivos ou 

obras no campo da promoção do desporto, tenham contribuído para o prestígio do Município e 
para a sua valorização sócio-desportiva. 

 
NUNO VICENTE e MIGUEL ARROBAS 
Nadadores corajosos e aventureiros na modalidade de águas abertas que, no dia 7 de 

Junho de 2007, realizaram com êxito a travessia a nado Berlenga – Peniche estabelecendo a 
marca de 3h12m. Este feito memorável e brilhante, marcante para as carreiras de Nuno Vicente e 
Miguel Arrobas, foi presenciado por largos milhares de pessoas que os receberam 
calorosamente. A travessia a nado Berlenga – Peniche projectou o nome do concelho a nível 
nacional e contribui inequivocamente para o prestígio do Município, ao estar associado a uma 
prova.” 

 
O Senhor Vereador Francisco Salvador chamou a atenção para a coincidência de horário 

com a Procissão de São Pedro Gonçalves Telmo e para a necessidade de definir a graduação das 
medalhas de mérito a atribuir. Disse que, em relação à atribuição da medalha de mérito aos dois 
nadadores que fizeram a travessia das Berlengas a Peniche, não reconhecia o facto como grande 
feito e que havia campeões de diversas modalidades desportivas em Peniche que não eram 
reconhecidos. 

O Senhor Presidente disse que iria fazer um levantamento da situação focada e que, como 
estava a ser preparada a Gala da 102 FM, poderiam ser contemplados esses atletas de Peniche. 
Salientou que a travessia a nado de Berlengas a Peniche tinha movimentado muitas pessoas, que 
tinham ainda no seu imaginário o feito de Batista Pereira. 

 
Apreciada a proposta apresentada, a Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir os 

seguintes galardões: 
- À empresa HORTAPRONTA – HORTAS DO OESTE, S.A., a medalha de mérito 

municipal de Economia, cunhada a prata dourada. 
- À COOPENICHE – COOPERATIVA AGRÍCOLA DE PENICHE, CRL, a medalha de 

mérito municipal de Economia, cunhada a prata dourada. 
- A NUNO VICENTE e MIGUEL ARROMBAS, a medalha de mérito municipal do 

Desporto, cunhada a cobre. 
 

MAPA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL: 
 
* Foi presente o mapa de execução orçamental referente ao último mês de Junho. 



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Acta da reunião de 16.07.2007 * Livro 98 * Fl.325 

- Tomado conhecimento. (31/02) 
 

ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL DE DESPESA – MODIFICAÇÃO N.º 16: 
 
A Câmara deliberou aprovar a alteração n.º 15 ao Orçamento da Despesa, para o ano em 

curso, a qual regista o valor de 47.500,00 € em reforços de despesas correntes e igual valor em 
anulações de despesas de capital. 

 
ALTERAÇÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS – MODIFICAÇÃO N.º 16: 

 
A Câmara deliberou aprovar a alteração n.º 14 ao Plano Plurianual de Investimentos, para 

o ano em curso, a qual regista o valor de 47.500,00 € em anulações. 
 

ALTERAÇÃO AO PLANO DE ACTIVIDADES – MODIFICAÇÃO N.º 16: 
 
A Câmara deliberou aprovar a alteração n.º 12 ao Plano de Actividades Municipais, para 

o ano em curso, a qual regista o valor de 20.000,00 € em reforços e 5.500,00 € em anulações. 
 

TABELA DE TAXAS E LICENÇAS: 
 
* Foi presente um fax, datado de 28 de Junho de 2007, da Associação dos Bombeiros 

Voluntários de Peniche, a informar sobre o início da exploração do Parque de Estacionamento do 
Baleal, em 29 de Junho de 2007, e do tarifário a praticar. 

- O Senhor Vereador Jorge Abrantes deu uma explicação pormenorizada sobre a 
evolução do tarifário em questão desde 1995, salientando o desenquadramento legal verificado 
nos últimos anos face à Tabela de Taxas municipal, por a Associação dos Bombeiros Voluntários 
ter alterado o valor da taxa a cobrar. 

Referiu que tinha dúvidas quanto ao enquadramento legal de uma decisão que o 
Executivo possa tomar sobre este assunto. 

O Senhor Presidente da Câmara disse que o tarifário a praticar pela Associação dos 
Bombeiros Voluntários pretendia ter um efeito regulador do estacionamento e que o Presidente 
da Junta de Freguesia de Ferrel não tinha tido uma atitude muito solidária em relação ao tarifário 
ao ameaçar avançar com uma providência cautelar. 

Deliberado solicitar parecer jurídico sobre o assunto. 
 

CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLOS: 
 
* Foi presente uma carta, datada de 11 de Julho de 2007, do Clube Naval de Peniche, a 

propor a assinatura de um protocolo de colaboração, com o objectivo de possibilitar a vertente 
competitiva da Escola de Natação das Piscinas Municipais de Peniche. 

- O Senhor Vereador Vítor Farricha disse que havia um protocolo assinado com o 
Peniche Amigos Clube para o mesmo efeito e perguntou qual era a situação desse protocolo, se 
ainda se mantinha em vigor ou não. 

O Senhor Vice-Presidente disse que a oportunidade de assinatura de um protocolo com o 
Clube Naval de Peniche surgiu do pedido de um conjunto de encarregados de educação para que 
continuasse a escola de natação. 

O Senhor Vereador Vítor Farricha disse que se havia um protocolo já assinado com o 
Peniche Amigos Clube para o mesmo fim não compreendia a necessidade de assinar outro 
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protocolo com o Clube Naval de Peniche. 
O Senhor Vice-Presidente disse que não tinha sido a Câmara a denunciar o protocolo 

com o Peniche Amigos Clube, mas sim aquela colectividade. 
O Senhor Vereador Vítor Farricha perguntou se havia algum documento escrito a 

denunciar o protocolo. 
O Senhor Vereador Paulo Rodrigues disse que gostava de conhecer o conteúdo do 

protocolo celebrado com o Peniche Amigos Clube e se ele estava ainda em vigor. 
O Senhor Vice-Presidente disse que o protocolo em questão não estava em vigor e que 

desconhecia a forma da sua denúncia. 
O Senhor Vereador Francisco Salvador disse que não havia protocolos imutáveis e que, 

caso o protocolo ainda não tivesse sido formalmente cessado, se deveria fazê-lo. 
O Senhor Vice-Presidente propôs que este assunto fosse retirado e que fosse debatido na 

próxima reunião. 
Deliberado concordar com a proposta do Senhor Vice-Presidente. 
 

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 15.00 às 08.00 horas, para o estabelecimento de bebidas, denominado “Discoteca 

Voilá”, sito na Rua Bartolomeu Dias, em Casais do Baleal, de que é proprietária a empresa 
Balitur – Construções e Turismo, L.da. 

- Deliberado manter o horário de encerramento até às 06.00 horas. 
O Senhor Vereador Paulo Rodrigues propôs que fosse feito o levantamento dos horários 

praticados por todos os estabelecimentos similares situados naquela zona, a fim de melhor poder 
avaliar os pedidos de prolongamento dos horários de encerramento. 

Deliberado concordar com a proposta do Senhor Vereador Paulo Rodrigues. 
 
* Das 09.00 às 21.30 horas, para o estabelecimento de comércio a retalho, denominado 

“Pingo Doce”, sito na Prageira, em Peniche, de que é proprietária a empresa Pingo Doce – 
Distribuição Alimentar, S.A.. 

- Deliberado visar o horário de funcionamento das 09.00 às 21.30 horas.  
 
* Das 08.00 às 02.00 horas, para o estabelecimento de bebidas, denominado “Kanturias - 

Bar”, sito na Rua do Lapadusso, n.º 30, em Peniche, de que é proprietário o Senhor Carlos 
Alberto Rocha. 

- Deliberado que seja visado o horário de funcionamento das 08.00 às 02.00 horas pelo 
período de um ano. 

 
* Foi presente uma carta, datada de 30 de Abril de 2007, em nome de Bruno Bairros, 

solicitando o alargamento do horário de funcionamento, do estabelecimento de bebidas 
denominado “Bar do Bruno”, sito em Casais do Baleal, entre os meses de Junho e Setembro, até 
às 06.00 horas, já presente em reunião anterior e acompanhado, agora, de ofícios do Comando 
Local da Polícia Marítima de Peniche e da Junta de Freguesia de Ferrel. 

- Deliberado manter o horário de encerramento até às 04.00 horas. 
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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 Paulo Jorge Nunes Martins, solicitando autorização para colocar um 

boneco publicitário amovível, no Campo da República, em Peniche, já presente em reunião 
anterior e acompanhado, agora, parecer da Junta de Freguesia de São Pedro. 

- Deliberado solicitar ao requerente que apresente uma solução para obviar o barulho 
produzido com a colocação e retirada do boneco do local de exposição. (R480/07) 

 
* Em nome de Raposo & Caldas, L.da, solicitando autorização para colocar um placar 

publicitário, na fachada do estabelecimento de bebidas, denominado “Pastelaria Brismar”, sito na 
Rua Tenente Valadim, em Peniche. 

- Deliberado indeferir o solicitado, uma vez que não foi aprovado pelo IPPAR. (R719/07) 
 
* Em nome de André Severino Borges Batalha, solicitando autorização para ocupar a via 

pública com uma esplanada, junto ao estabelecimento de bebidas, denominado “Café Pôr-do-
Sol”, sito no Campo da república, em Peniche. 

- Deliberado aprovar a nova petição, autorizando a colocação de 3 mesas e 12 cadeiras, 
devendo indicar quais os materiais a utilizar, que não deverão conter referências publicitárias e 
serem de cor branca. (R27/07) 

 
* Em nome de Henrique José Lourenço Chagas, solicitando autorização para ocupar a via 

pública com uma esplanada, junto ao estabelecimento de bebidas, denominado “B52”, sito na 
Avenida Monsenhor Bastos, em Peniche. 

- Deliberado autorizar a ocupação da via pública com esplanada. O Senhor Vereador 
Francisco Salvador absteve-se. (R1055/07) 

 
NOVAS REGRAS DE TRÂNSITO NA ILHA DO BALEAL: 

 
O Senhor Vereador Jorge Abrantes fez uma breve descrição sobre as medidas tomadas 

em relação às novas regras de trânsito implementadas na Ilha do Baleal. Referiu que o Presidente 
da Junta de Freguesia de Ferrel tinha sugerido que tais medidas fossem aplicadas só durante os 
fins-de-semana dos meses de Julho e Agosto. Disse que a Subcomissão de Trânsito tinha feito 
uma reunião para avaliar o efeito das medidas tomadas e as sugestões do Presidente da Junta de 
Freguesia de Ferrel e do Comandante do Posto da GNR. 

O Senhor Presidente da Câmara, tendo em atenção a sugestão do Presidente da Junta de 
Freguesia de Ferrel, as observações feitas pelos empresários de hotelaria, numa atitude de crítica 
construtiva, e a constatação da fluidez do trânsito e a disponibilização de lugares de 
estacionamento propôs que o condicionamento do trânsito na Rua Raul Brandão se verifique só 
aos fins-de-semana, das 10 horas às 19 horas, nos meses de Julho e Agosto. Propôs ainda que se 
elaborasse painel informativo sobre acesso à hotelaria. 

Disse ainda que se deveria acompanhar a implementação das medidas propostas e fazer 
um ponto de situação na próxima reunião. 

O Senhor Vereador Paulo Rodrigues disse que concordava com as medidas tomadas e 
lamentou não ter sido informado sobre a aplicação das novas regras de trânsito só aos fins-de-
semana, uma vez que tinha dado informação que o trânsito estava cortado todos os dias na Rua 
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Raul Brandão. 
O Senhor Vereador Joaquim Raul disse que concordava com a adopção das medidas em 

questão, assim como com a sua avaliação contínua. 
 

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

 
O Senhor Presidente da Câmara informou que no passado dia 3 tinha sido abordado por 

um conjunto de pessoas e comerciantes do Campo da República, que lhe puseram o problema de 
estacionamento naquele local, e que no dia seguinte tinha feito uma reunião com essas pessoas, a 
Presidente da Junta de Freguesia de São Pedro e os Directores dos Departamentos de Obras 
Municipais e de Energia e Ambiente. Comunicou o que tinha sido tratado nessa reunião, 
nomeadamente que se estava a estudar possíveis locais de estacionamento, assim como a 
possibilidade de, no próximo ano, a Festa de Nossa Senhora da Boa Viagem voltar a realizar-se 
naquele local. 

Acrescentou que no dia 4 tinha também reunido com a Comissão da citada Festa e com 
Monsenhor Bastos, onde colocou a hipótese dos espectáculos a realizar no âmbito da festa, 
serem feitos na Ribeira. 

Disse também que, no passado dia 10, a Presidente da Junta de Freguesia de São Pedro o 
tinha informado que, face a uma certa insatisfação dos comerciantes do Campo da República, 
iria realizar uma reunião com essas pessoas, pelas 17 horas. Referiu que nessa reunião tinha dito 
que poderia ser estudada a possibilidade de criação de estacionamento na zona norte da 
Fortaleza. 

Disse ainda que, ao contrário do que tinha sido apurado, todas as alterações ao projecto 
daquela obra tinham sido aprovadas pelo Executivo Municipal, nomeadamente a substituição de 
saibro por gravilha e a colocação de passeio. 

O Chefe da Divisão de Construção e Conservação, Eng.º José Coelho deu uma 
explicação pormenorizada sobre uma proposta de criação de estacionamento na zona norte, tanto 
para veículos ligeiros como para veículos pesados de passageiros. 

O Senhor Vereador Joaquim Raul disse que tinha sido enganada com a dimensão da 
rotunda e que estava dividido no tocante a dar opinião em relação ao estacionamento, dado ser 
um espaço sobre que lhe custava ver cheio de carros. Disse ainda que o principal problema dos 
comerciantes não era a falta de estacionamento mas sim as deficientes condições socio-
económicas das pessoas. 

O Senhor Presidente disse que, nas reuniões em que participou, as queixas das pessoas e 
comerciantes tinham a ver com muitos motivos, mas o que se tinha colocado de forma 
maioritária tinha sido o do estacionamento. 

Acrescentou que esta questão tinha de ser avaliada e propôs que fosse marcada uma 
reunião extraordinária para discutir o assunto, com a parceria do Arquitecto Álvaro Manso, para 
o próximo dia 18 pelas 9 horas e 15 minutos. 

A Câmara deliberou concordar com a realização da reunião extraordinária proposta. 
O Senhor Vereador Paulo Rodrigues disse que estava com muitas dificuldades em emitir 

uma opinião sobre a proposta de criação de lugares de estacionamento. 
O Senhor Presidente disse que, na reunião com a Comissão de Festas de Nossa Senhora 

da Boa Viagem, face à conclusão da obra do Campo da República, tinha proposto que se fizesse 
uma reflexão sobre o modelo da Festa que se iria querer para 2008, uma vez que, na medida em 
que for comportável, poderia ser realizada no espaço onde tradicionalmente era feita. 

Disse também que tinha proposto uma maior intervenção da Câmara na organização da 
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próxima festa, com um papel mais activo, uma vez que se iria comemorar o 60.º aniversário da 
Procissão do Mar, facto que deveria ser potenciado em termos turísticos. 

O Senhor Vereador Francisco Salvador referiu que, apesar da boa vontade da Comissão, 
era necessário fazer a Festa com as condições mínimas de qualidade e segurança. 

Disse que poderiam ser adoptadas várias soluções, nomeadamente a utilização dos 
espaços do Campo da República e da Ribeira e equacionar a colaboração do palco dentro da 
Fortaleza, entre as duas muralhas, onde caberiam milhares de pessoas, num espaço minimamente 
resguardado e com boas condições para espectáculos. 

O Senhor Presidente perguntou se a Câmara poderia avançar com uma intervenção mais 
activa na organização da próxima Festa de Nossa Senhora da Boa Viagem, em conjunto com 
organizações ligadas às pessoas e outros interventores. 

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

 
Construção da Fonte Cibernética: 

 
* Foi presente uma informação, datada de 13 de Julho de 2007, da DGEI, dando 

conhecimento do orçamento apresentado pelo empreiteiro da obra para a realização dos trabalhos 
de construção da fonte cibernética no novo local oportunamente aprovado. 

- Deliberado concordar com o orçamento no valor de 321.188,85 € para execução da 
fonte cibernética na obra de construção do Parque Urbano da Avenida Monsenhor Bastos e 
Reabilitação da Zona da Prageira 1.ª Fase – espaços verdes. 

 
PATRIMÓNIO: 

 
Habitação Social: 

 
Foram presentes as seguintes informações da técnica superior de serviço social: 
 
* Datada de 5 de Julho de 2007, apresentando uma proposta de atribuição do fogo sito no 

Bairro do Calvário, n.º 33, em Peniche, à Senhora Emília da Silva Curado, viúva do anterior 
titular do arrendamento. 

- Deliberado autorizar a alteração da titularidade do fogo em questão para Emília da Silva 
Curado. 

 
* Datada de 5 de Julho de 2007, apresentando uma proposta de atribuição do fogo sito no 

Bairro do Calvário, n.º 122, em Peniche, à Senhora Maria Idalina Pereira Gavinho Santos, viúva 
do anterior titular. 

- Deliberado autorizar a alteração da titularidade do fogo em questão para Maria Idalina 
Pereira Gavinho Santos. 

 
Arrendamento de terrenos: 

 
* Foi presente um requerimento, em nome de Maria Bárbara Almeida Monteiro 

Bassaqueira, solicitando que a titularidade do arrendamento de uma parcela de terreno, sita no 
Casal Maria Padeira, em Peniche, arrendada a sua mãe, Maria Conceição Maia de Almeida, já 
falecida, seja averbada em seu nome. 
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- Deliberado ouvir os Serviços de Património. (32/02) 
 

Alienação de terrenos: 
 
Foram presentes os seguintes requerimentos: 
 
* Em nome de António Leonardo da Conceição Honorato, solicitando a alienação de uma 

parcela de terreno, com a área de 115,00 m2, sita em Casais de Mestre Mendo, já presente em 
reunião anterior e acompanhado, agora, de um requerimento, em nome de Maria Fernanda 
Nazaré Henriques, solicitando que a escritura de compra e venda seja celebrada em nome dos 
herdeiros por motivo de óbito do titular do processo. 

- Deliberado deferir e manter o que se encontra já deliberado em reunião de 12 de 
Setembro de 2005. 

 
* Em nome de José Horácio Santos Ferreira, solicitando a alienação de uma parcela de 

terreno, com a área de 33,70 m2, sita na Rua D. Francisco Coutinho, em Atouguia da Baleia. 
- Deliberado alienar a parcela de terreno em questão, com a área de 33,70 m2. 
 

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

 
* Foi presente um ofício, datado de 17 de Maio de 2007, do Ministério da Economia e da 

Inovação, solicitando a emissão de parecer sobre o pedido de autorização de localização de um 
estabelecimento de comércio a retalho, com as insígnias “Modelo”, numa parcela de terreno, 
situada junto à Rua General Humberto Delgado, em Peniche. 

- Deliberado aprovar a localização do estabelecimento comercial com a insígnia 
“Modelo”, desde que na fase de projecto sejam ponderados os seguintes aspectos: 

1.º - Deve ser criada uma zona de impasse ou retorno, com cedência ao domínio público, 
junto da entrada de veículos para cargas e descargas, dado que o arruamento existente não tem 
continuidade (rua sem saída); 

2.º - Considera-se que o afastamento da construção em relação ao limite Poente deve ser 
superior ao proposto, para permitir a construção de um talude com espaço ajardinado , ou outra 
solução, de modo a evitar a construção do muro com altura excessiva, dada a diferença de cotas 
entre o logradouro e o arruamento previsto; 

3.º - Considera-se que o número de estacionamentos públicos deve ser ponderado; 
4.º - Deverão ser estudadas as acessibilidades através da Rua General Humberto Delgado 

e da Estrada Marginal Norte, incluindo circuitos de entrada e saída, nós de ligação, sinalização 
horizontal e vertical e percursos pedonais acessíveis, de harmonia com a legislação em vigor; 

5.º - Deverão ser tidas em consideração as infra-estruturas já existentes no arruamento a 
Norte, nomeadamente as redes de saneamento de águas residuais e pluviais, bem como a rede 
subterrânea de electricidade de média tensão; 

6.º - Os projectos definitivos de arquitectura, infra-estruturas, tratamento dos espaços 
verdes, recolha de resíduos sólidos e arranjos exteriores, deverão obter os pareceres da DGUO, 
DPOI, DEA e SMAS, os quais deverão ser desenvolvidos após a aprovação de localização.  

 
PEDIDOS DE INFORMAÇÃO 

 
Foram presentes e apreciados os seguintes pedidos de informação, os quais foram objecto 
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das deliberações adiante referidas: 
 
* Em nome de Alexandra Cazy e Chistophe Hutin, sobre a criação de um Clube de Surf, 

na “Ventos e Marés”, sita em Peniche. 
- Deliberado concordar com o parecer técnico da DGUO, de 14 de Junho de 2007, sobre 

o assunto e informar os requerentes do conteúdo da referido parecer. (S5430/07) 
 
* Em nome de José Guilhermino Correia dos Lóios, sobre a possibilidade da eventual 

valorização do imóvel sito na Avenida 25 de Abril, n.os 22, 24 e 26, em Peniche, e solicitando a 
construção de um passeio fronteiro ao referido imóvel. 

- Deliberado manter a decisão já tomada sobre este assunto, na reunião de 4 de Julho de 
2007. (S4870/06)) 

 
PEDIDOS DE INFORMAÇÃO PRÉVIA: 

 
Foram presentes e apreciados os pedidos de informação prévia a seguir indicados, os 

quais foram objecto das deliberações adiante referidas: 
 
* Em nome de Tommaso Priori, para legalização de uma construção existente na Rua das 

Flores, em Casal Fetal. 
- Deliberado inviabilizar o pretendido, fundamentado no constante na informação da 

DGUO de 2 de Julho de 2007. (R1108/07) 
 
* Em nome de José Henrique, para construção de edifício de habitação, no gaveto 

formado pela Rua da Fundação e pela Travessa da Biquinha, em Ferrel. 
- Deliberado considerar viável o pretendido, condicionado ao constante na informação da 

DPGU de 18 de Junho de 2007. (R1051/07) 
 

DESTAQUE DE PARCELA: 
 
* Foi presente um requerimento, em nome de António Vitorino Livramento de Sousa, 

solicitando autorização de destaque de uma parcela de terreno, com a área de 250,50 m2, situada 
na Rua da Palmeira, em Ferrel. 

- Deliberado informar o requerente de que deverá aguardar a aprovação do processo de 
obras n.º 64/07. (C103/07) 

 
LOTEAMENTOS: 

 
* Foi presente o processo n.º L18/85, em nome de Francisco Baratizo, L.da, para alteração 

do loteamento titulado pelo processo n.º L3/86, sito no “Cabeço da Fonte Boa”, em Peniche. 
- Deliberado aprovar a alteração ao loteamento, consubstanciada na rectificação das áreas 

do lote 3 e na unificação dos lotes 4 e 5, de acordo com as condições constantes na informação 
da DGUO de 21 de Junho de 2007. 

 
LICENCIAMENTO DE OBRAS PARTICULARES: 

 
Foram presentes e apreciados os seguintes processos para licenciamento de obras, os 

quais foram objecto das deliberações adiante referidas: 
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* Proc.º N.º R2360/02, em nome de GAVEDRA – Comercialização e Técnica de Gás, 

L.da, para instalação de um reservatório de gás, na Rua dos Caminhos Velhos, em Casais do 
Júlio. 

- Deliberado deferir a instalação do reservatório de gás, condicionado ao constante na 
informação da DPOI, de 6 de Julho de 2007, e ao parecer do SNB. 

 
* Proc.º N.º 49/07, em nome de Abel & Ângelo – Construções, L.da, para construção de 

um edifício para habitação e muros de vedação, no gaveto formado pela Rua da Palmeira e 
Travessa do General, em Ferrel. 

- Deliberado não aprovar o processo em análise de acordo com o constante na informação 
da DGUO, de 22 de Junho de 2007. 

 
* Proc.º N.º 64/07, em nome de Abel & Ângelo – Construções, L.da, para construção de 

um edifício para habitação e muros de vedação, no gaveto formado pela Rua Padre António 
Marcelino e Travessa do General, em Ferrel. 

- Deliberado não aprovar o processo em análise de acordo com o constante na informação 
da DGUO, de 22 de Junho de 2007. 

 
* Proc.º N.º 563/02, em nome de Jacinto Conceição Oliveira, para proceder alterações 

numa moradia unifamiliar, sita na Rua do Outeiro, em Ferrel, já presente em reunião anterior e 
acompanhado, agora, de um pedido de reapreciação. 

- Deliberado aprovar o projecto de arquitectura de acordo com as condicionantes da 
informação da DGUO de 22 de Junho de 2007 e devendo ser verificada a autenticidade da 
declaração do vizinho. 

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

deliberação adiante referida: 
 
* Auto de vistoria, datado de 29 de Junho de 2007, relativo à vistoria efectuada nos 

termos do artigo 90.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, à casa de pasto existente no 
r/c do edifício sito na Rua 4 de Agosto, n.º 37, em Serra d'El-Rei. 

- Deliberado participar ao proprietário e ao arrendatário de que o alvará não é válido de 
acordo com a legislação actual e que deverá apresentar projecto para beneficiação do 
estabelecimento nos termos do Decreto-Lei n.º 52/2002, de 11 de Março, e informar sobre a 
disponibilidade dos serviços municipais para qualquer aconselhamento. 

 
ENCERRAMENTO: 

 
Sendo vinte horas e vinte minutos horas, o Senhor Presidente declarou encerrada a 

reunião, da qual, para constar, se lavrou a presente acta, que, para efeitos imediatos, foi 
totalmente aprovada em minuta no final da mesma, nos termos do número três do artigo 
nonagésimo segundo da Lei número cento e sessenta e nove/noventa e nove, de dezoito de 
Setembro. 

E eu, José Nicolau Nobre Ferreira, p’ Chefe de Divisão Administrativa, servindo de Director 
de Departamento de Administração e Finanças, a subscrevo e assino. 

 


