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ACTA N.º 40/2007 
 
         ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 
         REALIZADA NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2007: 
 
Aos dez dias do mês de Setembro 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. 
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 das seguintes reuniões em que participou: 
- No dia 28 de Agosto, na reunião da Comissão Municipal de Economia, tendo sido 

deliberado dar parecer favorável à instalação do Modelo, com o voto contrário da ACISCP; 
- No dia 29 de Agosto, com a Associação Juvenil de Peniche; 
- No dia 31 de Agosto, com representantes da Condop, S.A., no âmbito da negociação 

das condições de resolução do contrato de empreitada da obra de construção da Biblioteca 
Municipal; 

- Na mesma data, com o Senhor Fernando Chagas, com vista à negociação de parcela de 
terreno, sita nos Bolhos. Referiu que o preço apresentado foi considerado excessivo pelo que o 
DPGU ficou de analisar os valores e elaborar proposta adequada; 

- No dia 5 de Setembro, com os parceiros do projecto “Ala Arriba” para avaliação do 
mesmo, havendo a confirmação da sua extensão até final do ano; 

- Na mesma data, com a Associação Cultural Desportiva e Recreativa de Ferrel, no 
âmbito do estudo de alinhamentos confinante com o campo de futebol; 

- No dia 6 de Setembro, com os parceiros da Reserva Natural das Berlengas e 
Laboratório de Sustentabilidade, estando a ser elaborado protocolo para o efeito; 

- Na mesma data, com a comissão de avaliação da Festa de Nossa Senhora da Boa 
Viagem para preparação do evento de 2008 associado às comemorações dos 60 anos da 
procissão do mar; 

- No dia 10 de Setembro, no âmbito do mapa de obras, tendo referido que do documento 
sobressaem as principais intervenções que se encontram em desenvolvimento, caso do 
Restaurante Nau dos Corvos e ponte do Casal Moinho. 

Aludiu, também, à necessidade de afectação de recursos humanos para as escolas e ao 
nível dos armazéns, estes últimos com vista a proporcionarem uma maior funcionalidade dos 
serviços e segurança das instalações e reforço de recursos no âmbito do parque habitacional. 
Salientou, ainda, que irá ser dada prioridade aos arranjos dos caminhos rurais, assim que a 
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motoniveladora se encontre disponível e operacional, e particular atenção à segurança rodoviária, 
através da demarcação das vias e colocação de lombas em locais assinalados como 
problemáticos. 

O Senhor Presidente da Câmara informou, também, das seguintes iniciativas e eventos 
em que participou: 

- No dia 31 de Agosto, no espectáculo realizado no Fórum da Parreirinha com o grupo 
Danças Ocultas; 

- Nos dias 1 e 2 de Setembro, no 26.º aniversário da Reserva Natural das Berlengas, onde 
foi apresentada ilustração multimédia do património municipal. Propôs um voto de 
reconhecimento e agradecimento ao biólogo Pedro Salgado pelo contributo dado no âmbito da 
divulgação do nosso património; 

- No dia 1 de Setembro, em iniciativa levada a efeito pelo Sporting Clube da Estrada, a 
convite desta Associação; 

- No dia 4 de Setembro, na inauguração das exposições promovidas pelo Senhor Nuno 
Fragata e Remígio de Almeida; 

- No dia 7 de Setembro, na recepção à comitiva de delegações estrangeiras que 
participaram na Festa do Avante; 

- No dia 8 de Setembro, na cerimónia de entrega de prémios do Encontro de Motard’s e 
da prova de ciclismo denominada “35 Voltas ao Aterro”, em Serra d'El-Rei. 

O Senhor Presidente da Câmara prestou, ainda, as seguintes informações: 
- Está em sede de discussão pública, de 4 de Setembro a 17 de Outubro de 2007, a 

proposta do Plano de Ordenamento da Reserva Natural das Berlengas, podendo a mesma ser 
consultada no site do ICN e em diversos locais, tais como: Junta de Freguesia, Câmara 
Municipal, Clube Naval, Capitania do Porto de Peniche, etc. Deu conhecimento, também, que, 
nos dias 14 de Setembro e 17 de Outubro, será feita a apresentação e discussão pública do texto 
no Auditório Cultural; 

- Registou-se no dia 4 de Setembro um acidente na ETAR com uma operadora da 
empresa Sisáqua, L.da, D. Rosa Maria Conceição Teófilo Santos Carvalho, tendo já sido definido 
a constituição de comissão independente para avaliação das circunstâncias em que ocorreu o 
acidente. Propôs que se exarasse em acta um voto de pesar pelo seu falecimento e se transmitisse 
a toda a família e empresa Sisáqua as respectivas condolências, a que se associou todo o 
executivo. 

O Senhor Presidente da Câmara deu, por último, conhecimento da inserção de artigo na 
Revista Atlantis – TAP, com o título Berlenga e Óbidos, dedicada a Peniche e às Berlengas e de 
e-mail remetido pelo Senhor Carlos Fua sobre acidente ocorrido junto à rotunda do Dispensário, 
tendo encaminhado o assunto para o Senhor Vereador Jorge Abrantes, que detém o Pelouro da 
Segurança. 

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

semana: 
Reuniões: 
- Com a empresa Condop, para apreciar as consequências da situação difícil em que a 

citada empresa se encontra e a necessidade de prosseguir e concluir as obras da Biblioteca 
Municipal; 

- De coordenação, com o concessionário do Restaurante Nau dos Corvos; 
- Com a direcção da Associação Desportiva de Ferrel sobre a sua pretensão de construir 

os novos balneários e a proposta de alinhamentos para uma das ruas confinantes com o actual 
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campo de jogos; 
- Com a Associação Juvenil de Peniche; 
- De elaboração do Mapa de Obras Municipais, de que deu conta do resultado e destacou 

a criação de catorze frentes de trabalho em todo o concelho. 
 
Outras actividades e eventos: 
- Na abertura de proposta da obra de alargamento do Cemitério de Peniche; 
- Na recepção das obras promovidas pela Câmara nas escolas e jardins-de-infância do 

Filtro e Bufarda; 
- Na entrega de prémios do Encontro Motard de Peniche; 
- Num convívio do Sporting Clube da Estrada, integrado no aniversário daquela 

associação; 
- Na recepção às delegações estrangeiras que participaram na Festa do Avante, que 

decorreu no Auditório do Edifício Cultural do Município; 
- No espectáculo com o grupo Danças Ocultas, promovido pelo Pelouro da Cultura, que 

decorreu no Fórum da Parreirinha; 
- No circuito de ciclismo, 35 Voltas ao Aterro, promovido pela Junta de Freguesia de 

Serra d'El-Rei; 
- Na inauguração das exposições de pintura de Nuno Fragata e Remígio de Almeida, 

promovidas pelo Pelouro da Cultura; 
- No auto de consignação da empreitada de construção de um muro em Casal Fétal, na 

freguesia de Atouguia da Baleia. 
 
Informou, ainda, do conjunto diversificado de intervenções efectuadas nos 

estabelecimentos de ensino, projectados pelo Pelouro da Educação, nomeadamente nas escolas 
de Coimbrã, Serra d'El-Rei, Atouguia da Baleia e São Bernardino e no jardim-de-infância de 
Geraldes, para além das escolas já referidas do Filtro e Bufarda. Referiu que, para além das 
pinturas nos edifícios, foi dada especial atenção aos pátios escolares com a implementação de 
parques infantis e diversos equipamentos. Agradeceu o excelente trabalho do Senhor Professor 
Raul Santos e dos trabalhadores e dirigentes da autarquia nestas intervenções. 

 
Senhor Vereador Jorge Abrantes: 
Prestou as seguintes informações: 
- Foi já definido a constituição de comissão para avaliação das circunstâncias em que 

ocorreu o acidente na ETAR, para apuramento de responsabilidades; 
- Foi entregue proposta de calendarização do Orçamento e do Plano Plurianual de 

Investimentos; 
- Foi publicado o Programa Operacional das Pescas; 
- A Quercus irá emitir parecer a explicar a todos os Municípios a problemática 

relacionada com o projecto de fusão da Valoursul com a Resioeste. 
 
Senhor Vereador Francisco Salvador: 
Fez as considerações e solicitou os seguintes esclarecimentos: 
- Manifestou a sua discordância com o balanço feito pelo Senhor Presidente 

relativamente ao ano turístico, primeiro, por extemporâneo, depois, por falta de elementos 
credíveis. O Senhor Presidente da Câmara informou que o balanço é provisório e que o 
documento de avaliação final será mais abrangente; 

Questionou se poderá haver um balanço turístico sem consulta aos agentes e afirmou que 
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daquilo que pode apurar junto da hotelaria e restauração não houve, até ao momento, aumento 
significativo de receitas e até de utentes e que o facto de ter aumentado o número de utentes dos 
postos de turismo pode apenas significar que esteve mau tempo e que os turistas em vez de irem 
para a praia tentaram saber junto dos serviços o que poderiam visitar; 

Perguntou se terá aumentado significativamente o número de utentes do Parque 
Municipal de Campismo e as respectivas receitas; 

Aludiu à satisfação manifestada com obtenção de seis bandeiras azuis para as praias do 
concelho. No entanto, para o PSD, há insatisfação pela não recuperação da bandeira azul perdida 
em São Bernardino. O Senhor Presidente da Câmara informou que tem sido feito um esforço 
permanente com vista à sua manutenção; 

- Se são para manter para com um pequeno toque decorativo servirem para a época 
natalícia as iluminações da Festa de Nossa Senhora da Boa Viagem; 

- Por quem foram organizadas e quanto custaram as comemorações dos 25 anos da 
Reserva Natural das Berlengas e se esteve presente alguém da Reserva Natural; 

- Efectuou uma visita à ilha da Berlenga tendo detectado as seguintes anomalias: falta de 
água e de torneiras de pressão nos diversos locais, nomeadamente nos sanitários; existência de 
um quadro eléctrico sem tampa na alimentação do triturador de lixos; inúmeros detritos de obras 
junto ao lado poente do Pavilhão; inúmeros despojos de embarcações e outras alfaias na encosta 
da rampa do cais; existência de um compressor do Município, pobre, junto ao acesso ao farol; 
falta de uma zona de merendas com mesas, bancos e recipientes para o lixo; falta de segurança 
na área de campismo (falta de vedação junto ás perigosas arribas); Perguntou se não seria de 
desmantelar a cisterna existente na gruta junto da praia, que se encontra a cheirar a água podre e 
com aves mortas à superfície; se não seria de desmantelar uma antiga arrecadação sem utilidade 
existente na gruta do espanhol, sem porta e degradada; e se não seria de ponderar a aquisição de 
uma moto-quatro, ou pequeno tractor para, com um atrelado, transportar os pesadíssimos sacos 
de lixo. O Senhor Presidente da Câmara informou que a preparação da iniciativa partiu da 
Câmara e teve o envolvimento da Reserva Natural das Berlengas, tendo agradecido os 
contributos inventariados, que iriam ser objecto de análise; 

- Disse que, no passado Domingo, os portões dos armazéns municipais se encontravam 
escancarados. O Senhor Vice-Presidente informou que está a ser estudado novo modelo de 
funcionamento; 

- Perguntou pelo relatório do Festival Sabores do Mar; 
- Referiu que o sinal indicativo da Praia de Peniche de Cima, no cruzamento da Rua do 

Juncal com a Avenida Monsenhor Bastos, está mal orientado. O Senhor Presidente da Câmara 
tomou nota da sugestão apresentada. 

 
Senhor Vereador Paulo Rodrigues: 
- Perguntou qual o ponto de situação do dossier “Urgências do Hospital” e estratégia 

preconizada. O Senhor Presidente da Câmara informou que se aguarda a resolução a tomar pelo 
Senhor Ministro da Saúde, sendo que o seu entendimento vai no sentido do serviço de urgências 
funcionar as 24 horas por dia; 

- Solicitou informação sobre se os trabalhos que se estão a efectuar na escola de Serra 
d'El-Rei estarão concluídos antes do início das aulas. O Senhor Vice-Presidente informou das 
intervenções que estão a ser realizadas e que na próxima sexta-feira a obra estava concluída. 

- Questionou sobre a colocação de gradeamento delimitativo para estacionamento na 
Prainha do Baleal. O Senhor Presidente da Câmara informou que a situação se deveu à criação 
acidental de zona destinada a proporcionar a acção de baptismos de surf; 

- Desejou felicidades ao projecto editorial “Correio Popular”, felicitações a que se 
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associaram os demais membros do executivo. 
 
Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 
- Solicitou a disponibilização da acta da reunião da Comissão Municipal de Economia, o 

processo de concurso para admissão de pessoal para a Biblioteca e o relatório financeiro 
referente ao Festival Sabores do Mar; 

Solicitou as seguintes informações: 
- Qual o resultado da reunião havida com a Condop, S.A. sobre o processo de rescisão do 

contrato de empreitada da obra da Biblioteca Municipal. O Senhor Presidente da Câmara 
informou que a empresa classificada em segundo lugar propõe-se continuar a obra e que o 
DPGU está a ser o interlocutor do processo; 

- Se existe já alguma monitorização e obtenção de resultados por parte dos SMAS 
relativamente aos efluentes da ESIP (ex-IDAL). O Senhor Vereador Jorge Abrantes deu 
conhecimento que a avaliação efectuada enuncia substanciais melhorias no processo; 

- Se foi efectuada reunião com a EDP com vista à alteração da alimentação de energia ao 
Centro da Cidade. O Senhor Presidente da Câmara informou que o DEA ficou de agendar 
reunião, sendo que a solução terá que ser tomada conjuntamente com os promotores das 
construções a levar a efeito na área a intervencionar; 

- Referiu que não faz sentido a manutenção das armações de iluminação usadas para a 
Festa de Nossa Senhora da Boa Viagem. O Senhor Presidente da Câmara informou que foram 
efectuados contactos com a empresa responsável no sentido de serem retiradas as ornamentações 
referidas e na falta de cumprimento irão os serviços municipais efectuar a tarefa, debitando os 
encargos à empresa responsável; 

- Aludiu ao aumento da receita proveniente dos impostos directos e à redução das taxas 
previstas na rubrica de loteamentos e obras, tendo afirmado que esta última situação não abona 
nada de bom à receita municipal. O Senhor Vereador Jorge Abrantes disse que o balanço de 
Setembro irá manter a tendência e que a diminuição da receita relativa a loteamentos e obras se 
deve à falta de licenciamento de projectos referenciados e que não foram ainda objecto de 
licenciamento no corrente ano. 

 
Senhor Vereador Joaquim Raul: 
- Sugeriu, face à confusão existente nos encarregados de educação, que seria interessante 

a uniformização das datas para arranque do ano lectivo dos agrupamentos, assunto que, na sua 
opinião, deveria ser discutido no seio do Conselho Municipal de Educação. O Senhor Presidente 
da Câmara registou a preocupação. O Senhor Vice-Presidente informou que está a ser respeitada 
a orientação da solução preconizada pelo Ministério da Educação, estando a abertura prevista 
para os dias 12 a 17 de Setembro corrente. 

- Suscitou que, face à quebra demasiado abrupta que se verificou nas actividades 
culturais, a partir de 15 de Agosto, houvesse um esforço no sentido de o próximo calendário do 
programa cultural de Verão se prolongar até final de Agosto. O Senhor Presidente da Câmara 
anotou a sugestão. 

 
PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 
ACTAS DE REUNIÕES ANTERIORES: 

 
Foi presente e assinada a acta da reunião camarária realizada no dia treze de Agosto 

último, tendo sido previamente distribuídas fotocópias pelos Senhores Vereadores. 
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BALANCETES: 

 
Foram presentes os balancetes dos fundos da tesouraria da Câmara Municipal, do dia 7 de 

Setembro corrente, tendo a Câmara verificado e aprovado os saldos de, respectivamente: 
Câmara Municipal (de operações orçamentais): 811.771,52 € (oitocentos e onze mil, 

setecentos e setenta e um euros e cinquenta e dois cêntimos). 
Câmara Municipal (de operações não orçamentais): 224.530,63 € (duzentos e vinte e 

quatro mil, quinhentos e trinta euros e sessenta e três cêntimos). 
 

CORRESPONDÊNCIA: 
 
Foi presente e apreciada a seguinte correspondência: 
 
* Ofício n.º 232/2007, datado de 7 de Setembro de 2007, da Junta de Freguesia de São 

Pedro, solicitando autorização para a realização do “1.º Convívio de Atletismo Inter-Juntas 
Cidade de Peniche”, que terá lugar no próximo dia 14 de Outubro. 

- Deliberado autorizar a pretensão, devendo assegurar junto da PSP a fiscalização 
necessária à realização do evento e providenciar a obtenção de apólice de seguro contra 
acidentes pessoais. (28) 

 
* Ofício n.º 1908/2007, datado de 4 de Setembro de 2007, da Associação de Municípios 

do Oeste, solicitando parecer sobre a disponibilidade do Município em integrar uma empresa 
intermunicipal de reabilitação urbana. 

- Deliberado dar a concordância, em princípio, de integração em empresa intermunicipal 
de reabilitação urbana. (16/04) 

 
* Carta, datada de 19 de Julho de 2007, do Senhor Consultor Jurídico Dr. Mário de 

Carvalho, relativa à forma de pagamento da dívida do Dr. Carlos Augusto Faustino da Silva ao 
Município. 

- Deliberado autorizar a fixação da dívida no montante de 58.486,99 € e o pagamento 
dividido por 24 prestações mensais, iguais e sucessivas, sem mais agravamentos. 

 
* Carta, datada de 3 de Setembro de 2007, do SINTAP - Sindicato dos Trabalhadores da 

Administração Pública, solicitando a cedência do autocarro municipal para uma deslocação ao 
Bom Sucesso, em Óbidos, no dia 8 de Setembro corrente, a fim de alguns funcionários do 
Município participarem num convívio distrital. 

- Deliberado ratificar o despacho do Senhor Vice-Presidente que autorizou a utilização do 
autocarro municipal e isentar do pagamento dos respectivos encargos. (40/03) 

 
* Ofício n.º 90/2007, datado de 4 de Setembro de 2007, do Centro de Formação de 

Professores de Peniche, solicitando apoio para a realização de um encontro de professores, que 
terá lugar em Peniche, no dia 12 de Setembro corrente. 

- Deliberado dar o apoio logístico que materialmente seja possível, incluindo a cedência 
das instalações do Auditório do Edifício Cultural e assumir a responsabilidade pelo pagamento 
do almoço a 10 conferencistas. (17) 

 
* Carta, datada de 27 de Agosto de 2007, da Acústica Médica, solicitando autorização 
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para instalar uma Unidade Móvel de Rastreio, em Atouguia da Baleia, no próximo dia 31 de 
Outubro, a fim de realizar uma acção de rastreio auditivo gratuito. 

- Deliberado autorizar o solicitado devendo articular com a Junta de Freguesia de 
Atouguia da Baleia o local de instalação da unidade móvel de rasteio. (32/05) 

 
* Carta, datada de 22 de Agosto de 2007, do Centro de Actividades Recreativas e 

Melhoramentos de Casais do Júlio, solicitando autorização para a realização de um passeio 
convívio, denominado “As Ferrugentas”, no dia 8 e 9 de Setembro. 

- Deliberado ratificar o despacho do Senhor Presidente que autorizou a pretensão. (11/03) 
 
* Carta n.º 116/07, datada de 22 de Agosto de 2007, da Associação Juvenil de Peniche, 

agradecendo o apoio prestado pela Município à 11.ª edição da Feira do Livro. 
- Tomado conhecimento. (37) 
 
* Informação, datada de 30 de Agosto de 2007, do Senhor Vice-Presidente da Câmara, 

dando conhecimento dos custos dos troféus atribuídos na “Taça Cidade de Peniche - 2007”. 
- Deliberado conceder à Associação de Desporto Amador de Peniche um subsídio, no 

valor de 171,00 €. 
 

MAPA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL: 
 
* Foi presente o mapa de execução orçamental referente ao último mês de Agosto. 
- Tomado conhecimento. (31/02) 
 

ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL DE DESPESA – MODIFICAÇÕES N.os 20, 21 e 22: 
 
A Câmara deliberou ratificar a alteração n.º 19 ao Orçamento da Despesa, para o ano em 

curso, a qual regista o valor de 40.000,00 € em reforços de despesas correntes, 20.000,00 € em 
reforços de despesas de capital, 40.000,00€ em anulações de despesas corrente e 20.000,00 € em 
anulações de despesas de capital. 

 
A Câmara deliberou ratificar a alteração n.º 20 ao Orçamento da Despesa, para o ano em 

curso, a qual regista o valor de 10.000,00 € em reforços de despesas correntes, 10.000,00 € em 
reforços de despesas de capital e 20.000,00 € em anulações de despesas de capital. 

 
A Câmara deliberou aprovar a alteração n.º 21 ao Orçamento da Despesa, para o ano em 

curso, a qual regista o valor de 69.000,00 € em reforços de despesas correntes, 5.500,00 € em 
reforços de despesas de capital e 74.500,00 € em anulações de despesas de capital. 

 
ALTERAÇÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS – MODIFICAÇÕES N.os 
20, 21 e 22: 

 
A Câmara deliberou ratificar a alteração n.º 18 ao Plano Plurianual de Investimentos, 

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

 
A Câmara deliberou ratificar a alteração n.º 19 ao Plano Plurianual de Investimentos, 

para o ano em curso, a qual regista o valor de 10.000,00 € em reforços e igual valor em 
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anulações. 
 
A Câmara deliberou aprovar a alteração n.º 20 ao Plano Plurianual de Investimentos, para 

o ano em curso, a qual regista o valor de 5.500,00 € em reforços e 74.500,00 € em anulações. 
 

ALTERAÇÃO AO PLANO DE ACTIVIDADES – MODIFICAÇÕES N.os 20, 21 e 22: 
 
A Câmara deliberou aprovar a alteração n.º 16 ao Plano de Actividades Municipais, para 

o ano em curso, a qual regista o valor de 3.000,00 € em reforços e igual valor em anulações. 
 
A Câmara deliberou ratificar a alteração n.º 17 ao Plano de Actividades Municipais, para 

o ano em curso, a qual regista o valor de 10.000,00 € em reforços e igual valor em anulações. 
 
A Câmara deliberou aprovar a alteração n.º 18 ao Plano de Actividades Municipais, para 

o ano em curso, a qual regista o valor de 11.500,00 € em reforços. 
 

REVISÃO AO ORÇAMENTO DA RECEITA: 
 
A Câmara deliberou propor à Assembleia Municipal a aprovação da revisão n.º 1 ao 

Orçamento da Receita, para o ano em curso, a qual regista o valor de 153.000,00 em reforços, 
proveniente da utilização do saldo da gerência anterior. 

 
REVISÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS: 

 
A Câmara deliberou propor à Assembleia Municipal a aprovação da revisão n.º 1 ao 

Plano Plurianual de Investimentos, para o ano em curso, a qual regista o valor de 100.000,00 em 
reforços. 

 
ORÇAMENTO MUNICIPAL E GRANDES OPÇÕES DO PLANO PARA 2008: 

 
A Câmara tomou conhecimento do calendário para a elaboração do Orçamento Municipal 

e das Grandes Opções do Plano, para o ano de 2008. 
 

CONCESSÃO DE SUBSÍDIOS: 
 

Para apoio ao desenvolvimento cultural: 
 
A Câmara, sob proposta do Senhor Vice-Presidente, deliberou conceder os subsídios aos 

seguintes grupos e nos valores adiante referidos: 
- Banda Filarmónica de Atouguia da Baleia...................................  3.660,00 € 
- Banda Filarmónica de Serra de El-Rei.........................................  3.660,00 € 
- Rancho Folclórico de Ferrel.........................................................  1.803,00 € 
- Rancho Folclórico dos Bolhos .....................................................  1.803,00 € 
- Academia de Música Stella Maris................................................  1.803,00 € 
- Grupo Cantar de Amigos .............................................................  1.803,00 € 
- Grupo Coral Stella Maris de Peniche...........................................  5.092,00 € 

 
Deliberado, também, conceder às Bandas de Serra d'El-Rei e de Atouguia da Baleia um 
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subsídio, até ao valor de 1.500,00 € cada, para aquisição de um instrumento musical, o qual será 
satisfeito contra a entrega de documento comprovativo da respectiva aquisição. 

Deliberado, ainda, autorizar o Senhor Presidente da Câmara a efectuar os pagamentos à 
medida das disponibilidades financeiras. 

 
Para apoio ao desenvolvimento desportivo: 

 
A Câmara, sob proposta do Senhor Vice-Presidente, deliberou conceder os subsídios às 

seguintes colectividades e nos valores adiante referidos: 
- Associação de Desporto Amador de Peniche...............................  1.502,12 € 
- Grupo Desportivo Atouguiense....................................................  4.893,70 € 
- Associação Cultural Desportiva e Recreativa de Ferrel...............  2.730,20 € 
- Associação Cultural Desportiva e Recreativa A Serrana ................  850,12 € 
- União Desportiva e Cultural de São Bernardino..............................850,12 € 
- Stella Maris de Peniche..............................................................  11.334,90 € 
- PAC – Peniche Amigos Clube .....................................................  1.060,90 € 
- Clube Naval de Peniche ...............................................................  1.416,80 € 
- Clube Lazer de Sant’Ana .................................................................510,00 € 
- A. E. F. C. R. Penichense ................................................................  850,12 € 
- Associação do Casal Moinho ..........................................................  850,12 € 
- Sociedade Filarmónica União 1.º de Dezembro..............................  850,12 € 
- Clube de Ténis de Peniche ...........................................................  3.182,70 € 
- APTO – Associação Portuguesa de Taekwon-do do Oeste ............  850,12 € 
- Centro de Canoagem do Oeste ........................................................  850,12 € 
- PPSC – Península Peniche Surf Clube............................................  850,12 € 
- Sporting Clube da Estrada...............................................................  850,12 € 

 
Deliberado, também, conceder ao Grupo Desportivo Atouguiense e à Associação 

Cultural Desportiva e Recreativa de Ferrel, pela actividade desenvolvida na formação das 
camadas jovens, um subsídio, no valor de 1.000,00 € e 500,00 €, respectivamente. 

Deliberado, ainda, autorizar o Senhor Presidente da Câmara a efectuar os pagamentos à 
medida das disponibilidades financeiras. 

 
PESSOAL: 

 
* Foi presente 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 Agosto de 2007. 

- Tomado conhecimento. (31/02) 
 
* Foi presente lista nominal dos trabalhadores contratados em regime de avença, ao 

serviço em Agosto de 2007. 
- Tomado conhecimento. (31/02) 
 
* Foi presente relação sobre o trabalho extraordinário efectuado pelos funcionários, no 

mês de Agosto de 2007. 
- Tomado conhecimento. (31/02) 
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Termos de posse e de aceitação de nomeação: 
 
* A Câmara tomou conhecimento que o funcionário Fernando José Moreira Camilo 

aceitou a nomeação, no dia 29 de Agosto último, na categoria de Fiscal Municipal Principal. 
 

MUSEU MUNICIPAL: 
 
* Foi presente a informação n.º 92/2007, datada de 10 de Setembro de 2007, do Serviço 

de Turismo, propondo que no Dia Mundial do Turismo, dia 27 de Setembro, as visitas ao Museu 
Municipal sejam gratuitas. 

- Deliberado que, à semelhança do que tem acontecido nos anos anteriores, a entrada no 
Museu seja livre e não se cobrem taxas pelas visitas. 

 
OBRAS MUNICIPAIS: 

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

10 de Setembro a 5 de Outubro de 2007. 
- Tomado conhecimento. 
 

FINICIA OESTE: 
 
* Foi presente o processo relativo à candidatura da empresa “Correio Popular Edições e 

Publicidade, Unipessoal, L.da”, ao programa Finicia Oeste. 
- Deliberado dar parecer favorável e oficiar a ADRO em conformidade. (35/04) 
 

TRANSPORTES ESCOLARES: 
 
* Foram presentes requerimentos, em nome dos alunos que a seguir se identificam, 

solicitando a comparticipação nos encargos com a utilização de transportes públicos, a fim de 
poderem frequentar os cursos em que se encontram matriculados, nos locais adiante indicados, 
em virtude dos mesmos não serem ministrados nos estabelecimentos de ensino do concelho: 

Caldas da Rainha: 
Mariana Batalha dos Loios; 
Tatiana Ferreira Ramos; 
Marcos David Gomes Dordio. 
 

Torres Vedras: 
Marcelo Rodrigues Antunes; 
Filipa Andreia Garcia Cunha. 
 

Lourinhã: 
Délio João Carvalho Amador. 
 

Óbidos: 
Joana Cipriano Ferreira; 
Luís André Jesus Martins. 
 

- Deliberado deferir os oito pedidos, devendo os alunos matriculados na Escola EB 2.3 
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Josefa de Óbidos fazer prova de frequência do curso no fim da cada período escolar. (13/04) 
 

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 10.00 às 02.00 horas, para o estabelecimento de restauração e bebidas, denominado 

“58 Surf Café”, sito na Rua Infante D. Henrique, Lote 4, em Casais do Baleal, de que é 
proprietário o Senhor Diogo Filipe Campos Castilho Nisa. 

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

 
* Das 07.30 às 02.00 horas, para o estabelecimento de bebidas, denominado “Casema”, 

sito na Rua Dr. Manuel Ribeiro Ferreira, n.º 12-A, em Atouguia da Baleia, de que é proprietário 
o Senhor José de Carvalho Casimiro. 

- Deliberado que seja visado o horário de funcionamento das 07.30 às 02.00 horas, com 
validade até 31 de Dezembro de 2007. 

 
PUBLICIDADE E OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA: 

 
Foram presentes e apreciados os requerimentos a seguir indicados: 
 
* Em nome de Cláudia Susana Simãosinha Cavaleiro Dias, solicitando autorização para 

colocar um toldo e um reclamo luminoso na fachada do estabelecimento de bebidas, denominado 
“Snack-bar do Fred”, sito na Rua da Capela, n.º 2, loja B, em São Bernardino. 

- Deliberado deferir, em princípio, devendo apresentar contraproposta que respeite as 
condições constantes da informação prestada pela DGUO, de 24 de Agosto de 2007, 
nomeadamente quanto à redução das dimensões do reclamo, por forma a minimizar o impacto 
visual e a não comprometer a leitura do conjunto edificado. 

 
* Em nome de Eduardo Rosa Franco, solicitando autorização para ocupar a via pública 

com uma esplanada, junto ao estabelecimento de bebidas, denominado “Café Moderno”, sito na 
Rua das Rendilheiras, em Peniche. 

- Deliberado deferir, devendo os Serviços de Fiscalização informar se a mesma se 
encontrava instalada no corrente ano para efeitos de pagamento das taxas respectivas. 

 
PATRIMÓNIO: 

 
Permuta de terrenos: 

 
* Foi novamente presente uma carta, datada de 10 de Agosto de 2006, em nome de 

Amílcar Gomes da Costa, manifestando a sua disponibilidade para permutar um prédio de que é 
proprietário, sito no Caminho dos Moinhos, n.º 13, em Peniche, por um outro do município, 
acompanhado, agora, de informação do DPGU sobre o valor calculado para o prédio do 
requerente e sobre quais os lotes do município disponíveis para permuta e respectivos valores. 

- Tomado conhecimento. 
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Alienação de terrenos: 

 
* Foi novamente presente uma carta, datada de 23 de Abril de 2007, do Senhor Francisco 

Gonçalves Domingos, apresentando uma exposição relativamente a área ocupada indevidamente 
e relativa ao processo de obras n.º 541/04, acompanhada, agora, do cálculo do valor do terreno. 

- Deliberado alienar ao requerente a parcela de terreno, com a área de 20 m2, pelo preço 
de 795,00 €, que inclui já a actualização da taxa de inflação, devendo proceder-se à sua 
desafectação do domínio público. 

 
PEDIDOS DE INFORMAÇÃO PRÉVIA: 

 
* Foi presente um requerimento em nome de Mário Alexandre da Silva Franco, para 

instalação de um café/bar, fabricado em madeira, na Avenida do Mar, em Consolação. 
- Deliberado aprovar, em princípio, a instalação do estabelecimento, condicionado a que 

a implantação se conforme e respeite as condições constantes das informações da DEPPC, de 16 
de Julho de 2007, e da DGUO, de 22 de Agosto de 2007, e à obtenção dos pareceres favoráveis 
da Delegação de Saúde, SMAS e DEA, devendo, ainda, apresentar os projectos das 
especialidades referidas no parecer da DGUO. 

 
LOTEAMENTOS: 

 
Foram presentes e apreciados os seguintes processos de operações de loteamento: 
 
* Proc.º N.º L16/89, em nome de Maria Emília Assalino Borges Mendonça, para 

loteamento de um prédio, sito na “Gafaria”, em Atouguia da Baleia, acompanhado de um pedido 
de alteração. 

- Deliberado aprovar a alteração ao loteamento e a nova planta síntese, que consiste na 
alteração da configuração dos lotes e das áreas de implantação e construção respectivas, devendo 
o DPGU proceder à reavaliação dos encargos a suportar relativamente aos lotes 4, 8 e 9. 

 
* Proc.º N.º L5/05, em nome de Grupilar – Construções, L.da, relativo a operação de 

loteamento de um prédio urbano, sito no gaveto formado pelas Ruas da Saudade e dos Caminhos 
Velhos e Largo P.e Luís F. Almeida, em Geraldes, agora representado por nova proposta de 
solução de ordenamento territorial através de projecção com recurso a meios audiovisuais e 
prestação de esclarecimentos pelas técnicas responsáveis pela autoria da nova versão. 

- Tomado conhecimento e deliberado fazer a apreciação do assunto em próxima reunião. 
 

DESTAQUE DE PARCELA DE TERRENO: 
 
Foram presentes e apreciados os seguintes requerimentos: 
 
* Em nome de António Tomé Madeira Lourenço, solicitando autorização de destaque de 

uma parcela de terreno, com a área de 611,00 m2, situada na Avenida do Mar, em Casais do 
Baleal. 

- Deliberado aceitar a cedência gratuita ao Município de Peniche da parcela de terreno a 
integrar na via pública para arruamento e passeios, com a área de 235,00 m2, conforme previsto 
na planta de implantação e destaque da parcela de terreno para construção, devendo apresentar 
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declaração de compromisso em que conste que a abertura de qualquer arruamento na parcela 
remanescente ficará dependente do interesse e prévia validação da Câmara em sede de 
apreciação de estudo de loteamento para o local. (C718/07) 

 
* Em nome de João Manuel Clemente Santos, solicitando autorização de destaque de uma 

parcela de terreno, com a área de 1.400,00 m2, situada na Rua de Baixo, no Lugar da Estrada. 
- Deliberado aceitar a cedência gratuita ao Município de Peniche da parcela de terreno a 

integrar na via pública, com a área de 280,00 m2, conforme previsto na planta de destaque e 
implantação da parcela de terreno para construção. 

 
LICENCIAMENTO DE OBRAS PARTICULARES: 

 
Foram presentes e apreciados os seguintes processos para licenciamento de obras: 
 
* Proc.º N.º 254/07, em nome de Bruno Alexandre Leal Fortunato, para construção de 

uma moradia unifamiliar, armazém agrícola e muros de vedação, num prédio rústico, sito na 
Avenida da República, em Serra d'El-Rei. 

- Deliberado aceitar a cedência gratuita ao Município de Peniche da parcela de terreno, 
com a área de 242,00 m2, a integrar na via pública, conforme previsto na planta de implantação 
anexa ao processo. 

 
* Proc.º N.º 544/06, em nome de Natércia Maria Lemos Madeira Canhoto, para 

construção de uma moradia unifamiliar, na Rua de Malaca, em Peniche, já presente em reunião 
anterior e acompanhado, agora, de uma exposição da autora do projecto. 

- Deliberado aprovar a solução viária preconizada pela projectista. 
 
* Proc.º N.º 337/06, em nome de Luís Filipe Casimiro Vala, para construção de um 

edifício destinado a habitação e comércio, na Rua José Augusto Vaz, em Atouguia da Baleia, já 
presente em reunião anterior e acompanhado, agora, de um pedido de reapreciação. 

- Deliberado manter o indeferimento já deliberado em 25 de Setembro de 2006 e 13 de 
Novembro de 2006, pelos motivos já considerados e atentas as novas informações prestadas pela 
DGUO, de 27 de Agosto de 2007. 

 
* Proc.º N.º 345/07, em nome de Maria Emília Ramos Nunes Martins da Conceição e 

Outra, para construção de um edifício de habitação e muros de vedação, num prédio rústico, sito 
na Avenida do Mar, em Casais do Baleal. 

- Deliberado indeferir pelos motivos constantes da informação da DGUO, de 14 de 
Agosto de 2007, e promover a audiência prévia das interessadas. 

 
* Proc.º 316/07, em nome de Tommaso Priori, para construção de uma esplanada, na 

Avenida do Mar, em Peniche. 
- Deliberado informar de que deverá reformular o projecto por forma a dar satisfação às 

condições constantes da informação da DGUO, de 5 de Julho de 2007. 
 
Foi ainda presente o seguinte expediente relativo a obras particulares objecto das 

deliberações adiante referidas: 
 
* Informação, datada de 23 de Agosto de 2007, dos serviços municipais de fiscalização, 
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dando conhecimento de que o muro que circunda o logradouro do prédio urbano, sito na Avenida 
do Mar, n.º 162, em Casais do Baleal, propriedade do Senhor Manuel Torres Sousa João, 
residente em Ferrel, foi ampliado em altura com madeiramento, sem licenciamento camarário, e 
que se mantêm as construções de madeira existentes, no referido logradouro, construídas 
também sem licenciamento camarário. 

- Deliberado encarregar o Senhor Presidente da Câmara de desenvolver os procedimentos 
legais com vista à regularização e reposição da situação urbanística inicial. 

 
ACIDENTE DE TRABALHO NA ETAR DE PENICHE: 

 
Pelo Senhor Vereador Jorge Abrantes foi dado conhecimento das diligências efectuadas 

em consequência do acidente de trabalho que vitimou mortalmente a operadora Rosa Maria 
Carvalho, funcionária da empresa Sisáqua, S.A., quando procedia à recolha de amostras de águas 
residuais num dos tanques de arejamento da ETAR, estando a Inspecção Geral de Trabalho a 
desenvolver o processo de inquérito e tendo a Sisáqua entregue cópia aos SMAS dos 
documentos apresentados à IGT, sendo que os SMAS estão também em paralelo a desenvolver 
processo idêntico. 

Referiu ainda que foi definida pelo Senhor Presidente da Câmara a constituição de 
comissão de acompanhamento, cujos principais objectivos constam do comunicado que se anexa 
à minuta da acta. 

Sobre o assunto o Senhor Vereador Jorge Gonçalves declarou não concordar com a 
referência relativa a “apuramento de responsabilidades”, o comunicado foi assinado pelo GAP 
quando deveria ter sido pelo Presidente do Conselho de Administração dos SMAS e o processo, 
tal como foi conduzido, menoriza o Conselho de Administração e o próprio Presidente das 
SMAS, sendo que aquele deverá ser formalmente acompanhado por este último; o Senhor 
Vereador Jorge Abrantes informou que o comunicado foi posto a circular com base nos 
comentários recolhidos na altura do sucedido; o Senhor Vereador Francisco Salvador referiu que 
os SMAS não têm nada a ocultar, sendo que o comunicado deveria ter partido do Conselho de 
Administração e o Senhor Presidente da Câmara declarou que o importante é saber-se 
objectivamente as circunstâncias em que se deu a ocorrência e tomar as medidas de segurança 
adequadas para que situações semelhantes não voltem a acontecer. 

 
REUNIÕES DE CÂMARA: 

 
A Câmara deliberou realizar uma reunião extraordinária, na terça-feira da próxima 

semana, dia 18 de Setembro, pelas 16.00 horas, tendo a convocatória sido feita directamente a 
todos os membros da Câmara e com dispensa de convocação escrita. 

 
ENCERRAMENTO: 

 
Sendo vinte 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,                                         , Chefe de Divisão Administrativa, servindo de Director de 
Departamento de Administração e Finanças, a subscrevo e assino. 

 


