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ACTA N.º 44/2007 
 
         ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 
         REALIZADA NO DIA 8 DE OUTUBRO DE 2007: 
 
Aos oito dias do mês de Outubro do ano dois mil e sete, nesta cidade de Peniche, edifício 

dos Paços do Município e Sala de Sessões, estando presentes os Excelentíssimos Senhores 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. 

O Senhor Presidente da Câmara não esteve presente na reunião por se encontrar em 
Bruxelas. 

A reunião foi aberta, pelo Senhor Vice-Presidente, que presidiu, eram quinze horas e 
quinze minutos. 

A Câmara passou a apreciar os assuntos a seguir indicados, tendo as deliberações, quando 
não sejam indicados outro resultado e forma de votação, sido tomadas por unanimidade e 
votação nominal. 

 
PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 
No período Antes da Ordem do Dia, usaram da palavra os seguintes membros da Câmara: 
 
Senhor Vice-Presidente da Câmara: 
Apresentou a seguinte proposta escrita, cujo texto a seguir se reproduz: 
 
“VOTO DE FELICITAÇÕES: 
A CERCIP comemora no próximo dia 12 de Outubro, 30 anos de actividade. 
A Câmara Municipal de Peniche, reconhecendo o alto contributo da CERCIP para a 

dignificação da pessoa diferente – acolhendo-a, integrando-a respeitando, ajudando-a a crescer 
numa acção humanista continuada, expressa um voto de felicitações a todos os que, ligados à 
CERCIP, têm feito desta instituição um marco no campo social.” 

- Deliberado aprovar, por unanimidade, o voto de felicitações proposto e transmitir à 
CERCIP a decisão tomada. 

 
Informou das seguintes reuniões, actividades e eventos em que participou na semana de 1 

a 7 do corrente: 
 
Reuniões: 
- Do Executivo, sobre o Plano de Urbanização de Geraldes, Casais do Júlio e São 

Bernardino; 
- Com a Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia; 
- Com os diversos serviços e Juntas de Freguesia para elaboração do Mapa de Obras 

Municipais. 
 
Outras actividades e eventos: 
- Na inauguração da exposição “Viva Charlot”, iniciativa temática do mês de Outubro, 

do Pelouro da Cultura, com a presença do realizador Lauro António e o crítico Mário Jorge 
Torres; 
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- No Concerto de Metais “Bubba Brass”, que interpretaram musicais do princípio do 
século XX. Referiu que esta iniciativa foi comemorativa do Dia Mundial da Música, pelo 
Pelouro da Cultura; 

- Na inauguração da exposição do Senhor Luís Correia Peixoto, denominada “Um século 
de Vivência”, que está patente ao público na Sala do Governador, na Fortaleza de Peniche. 
Participou, também, num conjunto de eventos integrados nestas comemorações, tais como: a 
deposição de flores no jazigo de Luís Correia Peixoto, em Peniche; a cerimónia de 
descerramento da lápide na sua ex-residência e debate denominado “À conversa sobre Luís 
Correia Peixoto”. Tomou, ainda, conhecimento da intenção de um conjunto de pessoas de propor 
à Câmara Municipal que seja construído um busto do Senhor Luís Correia Peixoto, junto à casa 
onde residiu, na Rua José Estêvão; 

- Na 11.ª Edição do Festival de Bandas Filarmónicas, promovida pelo Junta de Freguesia 
de Serra d'El-Rei; 

- Na cerimónia de assinatura de Contrato Programa, no âmbito do sub-programa 2, entre 
Governo e a Santa Casa da Misericórdia de Atouguia da Baleia; 

- No primeiro jogo de futebol realizado esta época para o Campeonato pelo Grupo 
Desportivo de Peniche; 

- Na 1.ª iniciativa do “Mês de Amália”, a convite da Câmara Municipal de Lagoa, na 
qual deu conta da experiência positiva do mês dedicado a Amália Rodrigues, no concelho de 
Peniche, em Outubro de 2006. 

 
Senhor Vereador Jorge Abrantes: 
- Informou que os SMAS aguardam a conclusão do relatório sobre as circunstâncias da 

ocorrência de rotura na conduta adutora da ETA para o reservatório elevado de Sant’Ana; 
- Participou em diversas iniciativas promovidas pela Câmara, nomeadamente a 

respeitante ao “Mês do Charlot” e às comemorações do 1.º centenário do nascimento do Senhor 
Luís Correia Peixoto e sobre o qual destacou o simbolismo da efeméride. 

 
Senhor Vereador Francisco Salvador: 
- Promoveu a leitura do documento, cujo texto a seguir se reproduz: 
“Balanço de dois anos de mandato: 
Cumpridos que estão dois anos de mandato, parece ser oportuno fazer um balanço, ainda 

que superficial, à actuação da Câmara Municipal como órgão autárquico democraticamente 
eleito. Assegurando uma postura de grande responsabilidade, sempre com vista no bem público e 
no interesse do colectivo, os vereadores do Partido Social Democrata desenvolveram a sua 
actividade neste período mantendo uma vigilância dinâmica e participativa, visitando as diversas 
localidades do Concelho, apresentando mais de uma centena de recomendações e propostas, 
variadíssimas solicitações, múltiplos requerimentos, mais de duas dezenas de saudações, 
algumas congratulações, diversos pedidos de informações, numerosas questões e, infelizmente, 
meia dúzia de protestos. 

A importância e a pertinência dos assuntos por nós abordados ajudou a minorar os efeitos 
negativos da triste política prosseguida pelos eleitos com capacidade executiva. 

Na realidade, estes dois anos de mandato têm revelado uma confrangedora falta de ideias 
e objectivos, limitando-se o executivo a desenvolver actividades de mero folclore eleitoralista 
político-partidário, com muitas acções avulso para manter um exagerado clima de festa e uma 
agitação cultural desadequada.  

A actuação do executivo tem-se pautado pela falta de planeamento, de dinâmica, de 
acautelamento das mais importantes e vitais acções, de uma constante improvisação de métodos.  
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Não tem havido um rumo traçado nas mais importantes matérias, como é o caso das 
propostas apresentadas para possíveis comparticipações no âmbito do QREN.  

Não se determinou um objectivo bem definido no que se pretende para o futuro, 
descarregando essa total inoperância numa tal ‘magna carta 2025’, documento que tem tanto de 
promissor como de sebastiânico.  

Os recursos humanos da autarquia têm sido orientados sob uma pressão que se situa perto 
da coacção, premiando o ‘lambebotismo’, em detrimento da operacionalidade e eficácia.  

Os actos administrativos concursais relativos às concessões foram desastrosas e danosas 
para o erário municipal.  

Os potenciais promotores não têm encontrado o apoio e incentivo necessários para 
efectuarem os seus investimentos no Concelho.  

Mas, sobretudo, estes dois anos de trabalho têm demonstrado uma enorme incoerência 
entre o que foi a postura da CDU na oposição e a actualidade. Documentos previsionais plenos 
de demagogias e promessas não cumpridas; relatórios e projectos solicitados pela oposição a 
demorarem meses a serem entregues; faltas de respeito democrático pelos eleitos de outros 
partidos; relações com algumas Juntas de Freguesia frias e com falta de deferência; fomento de 
um culto de personalidade denunciador de um forte narcisismo; gastos excessivos com despesas 
de âmbito pessoal dos edis comunistas, etc, etc.  

Esta forma de proceder e de conduzir os destinos do Concelho de Peniche não merece o 
nosso apoio, nem a nossa concordância. 

Não nos revemos nesta quase total ausência de objectivos, neste quase deserto de ideias. 
Esperamos que nos próximos dois anos deste mandato haja uma inflexão deste tipo de 
comportamentos, a bem do desenvolvimento e do progresso do Povo de Peniche.  

Peniche, 8 de Outubro de 2007. 
Os Vereadores do PSD.” 
 
Na sequência da apresentação do referido documento, o Senhor Vice-Presidente 

apresentou a declaração, cujo texto, adiante se transcreve: 
“Comentário Político: 
Os Senhores Vereadores do PSD apresentaram nesta reunião de Câmara uma 

declaração política sobre o balanço dos dois anos de mandato autárquico da CDU (de 28 de 
Outubro de 2005 a 28 de Outubro de 2007), o qual mereceu da minha parte um primeiro 
comentário político: trata-se de um conjunto de ideias feitas deste partido já formuladas desde 
o início do mandato. 

Peniche e a sua população já sentem a diferença positiva na gestão autárquica, na 
cultura, na educação, no desporto e no desenvolvimento dos processos de discussão de 
planeamento, envolvendo os autarcas e as populações e de que é exemplo o Plano de 
Urbanização do Baleal. 

Peniche, 8 de Outubro de 2007. 
O Vice-Presidente.” 
 
Senhor Vereador Paulo Rodrigues: 
- Reiterou o pedido de informação sobre o desenvolvimento do processo de recuperação 

da Estrada dos Remédios. O Chefe da DA informou não ter havido disponibilidade de tempo 
para facultar a informação; 

- Reiterou o pedido de disponibilização do relatório sobre as actividades desenvolvidas 
pelo Gabinete de Apoio ao Empreendorismo. O Senhor Vereador Jorge Abrantes deu 
conhecimento que o documento está a ser elaborado com detalhe e logo que esteja disponível o 
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fará chegar aos membros da Câmara; 
- Perguntou qual a data de início das actividades de enriquecimento curricular. O Senhor 

Vice-Presidente informou que as actividades iniciaram-se hoje oficialmente, prevendo-se que 
tudo esteja resolvido amanhã. Referiu, ainda, que o trabalho camarário está feito há semanas e 
que os atrasos verificados são da responsabilidade dos agrupamentos. 

 
Senhor Vereador Joaquim Raul: 
- Perguntou qual foi a envolvência da Câmara na suposta vinda do Senhor Presidente da 

República, a Peniche, para inauguração das novas instalações da ESTM. O Senhor Vice-              
-Presidente disse desconhecer o assunto. O Chefe do GAP informou que a notícia veiculada 
nunca foi verdadeira, tendo o Senhor Presidente da Câmara, em reunião efectuada com o 
Monsenhor Bastos, Senhor João Augusto Barradas, Presidente da ESTM e IPL manifestado o 
seu desagrado por esse facto, ao qual se associou o representante do IPL, que lamentou a 
publicação infundada da notícia. Referiu, ainda, que há hipótese do Senhor Presidente da 
República vir a Peniche, cuja data não está ainda oficialmente marcada. 

 
Ainda no decurso do período de “Antes da Ordem do Dia”, o Senhor Chefe do GAP 

prestou as seguintes informações: 
- Foi solicitada, com carácter de urgência, uma reunião com o IGESPAR, que se 

aguarda, para resolução da questão relacionada com a cedência gratuita e demolição do prédio 
urbano, sito no Largo dos Remédios, pela família do Senhor Luís de Almeida; 

- Está agendada reunião da Comissão de Acompanhamento do Serviço de Urgência do 
Hospital São Pedro Telmo para a próxima segunda-feira, dia 15, pelas 9.00 horas. 

 
PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DOS SMAS: 

 
Considerando que o Senhor Vereador Francisco Salvador apresentou o pedido de 

exoneração das suas funções no Conselho de Administração dos SMAS e na sequência de 
proposta também por si apresentada, já presente na reunião de 24 de Setembro último, a Câmara, 
por escrutínio secreto e unanimidade, deliberou, nos termos e ao abrigo do disposto na alínea i) 
do n.º 1 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, nomear o Senhor Vereador Paulo 
Jorge Leal Rodrigues para o substituir no Conselho de Administração dos SMAS. 

 
BALANCETES: 

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

Serviços Municipalizados do dia 4 de Outubro corrente, tendo a Câmara verificado e aprovado 
os saldos de, respectivamente: 

Câmara Municipal (de operações orçamentais): 669.208,88 € (seiscentos e sessenta e 
nove mil, duzentos e oito euros e oitenta e oito cêntimos). 

Câmara Municipal (de operações não orçamentais): 232.790,97 € (duzentos e trinta e 
dois, setecentos e noventa euros e noventa e sete cêntimos). 

Serviços Municipalizados (de operações orçamentais): 1.502.916,70 € (um milhão, 
quinhentos e dois mil, novecentos e dezasseis euros e setenta cêntimos). 

Serviços Municipalizados (de operações não orçamentais): 373.773,39 € (trezentos e 
setenta e três mil, setecentos e setenta e três euros e trinta e nove cêntimos). 
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DESPACHOS PROFERIDOS AO ABRIGO DE DELIBERAÇÕES DE DELEGAÇÃO DE 
COMPETÊNCIAS: 

 
A Câmara tomou conhecimento dos despachos proferidos, pelo Senhor Presidente, em 4 

de Outubro de 2007, 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 28 de Setembro de 2007, do Sindicato Nacional dos Trabalhadores da 

Administração Local – STAL, dando conhecimento de que irão realizar um plenário com os 
trabalhadores do Município, no próximo dia 11 de Outubro, e solicitando a cedência do 
Auditório do Edifício Cultural. 

- Tomado conhecimento e deliberado autorizar a utilização das instalações, conforme 
solicitado, desde que as mesmas se encontrem disponíveis. (40/03) 

 
* Ofício n.º 233/07, datado de 10 de Setembro de 2007, da Junta de Freguesia de São 

Pedro, solicitando a oferta de uma taça ou troféu para o “1.º Convívio de Atletismo Inter-Juntas 
Cidade de Peniche”. 

- Deliberado oferecer à Junta de Freguesia de São Pedro um troféu, no valor de 75,00 €. 
(28) 

 
* Informação, datada de 8 de Outubro de 2007, do Senhor Vice-Presidente, sobre o apoio 

solicitado para a realização do Circuito Peninsular de Surf e Bodyboard, que terá lugar nos dias 
13 e 14 de Outubro. 

- Deliberado dispensar o apoio logístico que materialmente seja possível e assumir os 
encargos com o aluguer do contentor, no valor de 900,00 €. 

 
* Informação n.º 79, datada de 25 de Junho de 2007, da DASU, sobre a proposta 

apresentada pela Associação Juvenil de Peniche para a realização das actividades de educação 
ambiental do programa “Bandeira Azul 2007”. 

- Deliberado conceder à Associação Juvenil de Peniche um subsídio, no valor de 
2.000,00 €. 

 
* Informação n.º 51/07, datada de 2 de Outubro de 2007, do Parque Municipal de 

Campismo, sobre as entradas, dormidas e receitas do parque nos meses de Junho a Setembro de 
2007. 

- Tomado conhecimento e deliberado que seja presente informação circunstanciada de 
todos os rendimentos arrecadados e despesas realizadas com a utilização e funcionamento do 
Parque Municipal de Campismo. (44/01) 

 
A Câmara tomou ainda conhecimento da seguinte correspondência e expediente: 
 
* Carta, datada de 27 de Setembro de 2007, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista 

na Assembleia da República, remetendo cópia da Proposta de Lei n.º 130/X, que define o 
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enquadramento institucional e operacional da Protecção Civil no âmbito municipal, estabelece a 
organização dos Serviços Municipais de Protecção Civil e determina as competências do 
Comando Operacional Municipal. (17) 

 
* Carta, datada de 27 de Setembro de 2007, do Sindicato Nacional dos Trabalhadores da 

Administração Local – STAL, comunicando um pré-aviso de greve para o próximo dia 18 de 
Outubro. 

 
ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL DE DESPESA – MODIFICAÇÃO N.º 25: 

 
A Câmara deliberou aprovar a alteração n.º 23 ao Orçamento da Despesa, para o ano em 

curso, a qual regista o valor de 92.500,00 € em reforços de despesas correntes, 5.000,00 € em 
reforços de despesas de capital, 29.000,00 € em anulações de despesas correntes e 68.500,00 € 
em anulações de despesas de capital. 

 
ALTERAÇÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS – MODIFICAÇÃO N.º 25: 

 
A Câmara deliberou aprovar a alteração n.º 22 ao Plano Plurianual de Investimentos, para 

o ano em curso, a qual regista o valor de 5.000,00 € em reforços e 68.500,00 € em anulações. 
 

ALTERAÇÃO AO PLANO DE ACTIVIDADES – MODIFICAÇÃO N.º 25: 
 
A Câmara deliberou aprovar a alteração n.º 20 ao Plano de Actividades Municipais, para 

o ano em curso, a qual regista o valor de 9.000,00 € em reforços e 19.000,00 € em anulações. 
 

TRANSPORTES ESCOLARES: 
 
* Foi presente um requerimento, em nome de Orlando José Rodrigues Oliveira, 

solicitando a comparticipação nos encargos com a utilização de transportes públicos, a fim de 
poder frequentar o curso em que se encontra matriculado, em Torres Vedras. 

- Deliberado deferir. 
 

PLANO DE ALINHAMENTOS: 
 
* Foi presente uma proposta de alinhamento e de arranjo urbanístico para criação de uma 

zona de estacionamento, na Rua do Juncal, em Peniche, elaborada pela DEPPC. 
- Deliberado aprovar o estudo do arranjo urbanístico apresentado. 
 

LOTEAMENTOS: 
 
Foram presentes e apreciados os seguintes processos de operações de loteamento: 
 
* Proc.º N.º L26A/92, em nome de NIS 8 - Imobiliária e Investimento, S. A., para 

loteamento de um prédio, sito na Avenida do Porto de Pesca, em Peniche, já presente em reunião 
anterior e acompanhado, agora, de nova memória descritiva e justificativa para organização de 
estaleiro e estacionamento provisório, junto aos lotes D, E, F e G e de informação do DPGU. 

- Deliberado aprovar a organização de estaleiro e estacionamento provisório, nas 
condições propostas e constantes da informação do DPGU, de 3 de Outubro corrente. 
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Deliberado, ainda, celebrar protocolo de colaboração entre as partes, nos termos e com os 
fundamentos referidos naquela informação, concedendo poderes ao Senhor Presidente da 
Câmara, ou a quem legalmente o substitua, para outorgá-lo em nome do Município. 

 
* Proc.º N.º L3/07, em nome de António Ernesto da Silva Lucas, para loteamento de um 

prédio, sito na Rua dos Dominguinhos, em Peniche. 
- Deliberado aprovar, em princípio, o estudo de loteamento, nas condições e com os 

fundamentos constantes das informações da DGUO, de 19 de Junho de 2007, dos SMAS, de 19 
de Julho de 2007, da DPOI, de 24 de Setembro de 2007, do DEA de 4 de Outubro de 2007, e da 
DASU de 4 e 8 de Outubro de 2007, e às quais o promotor deverá dar cumprimento, sendo as 
condições da aprovação e os encargos a suportar estabelecidos com a aprovação definitiva do 
estudo e dos projectos de infra-estruturas. 

Foi, ainda, deliberado que é da responsabilidade do promotor o realojamento dos 
moradores residentes nas construções velhas existentes, bem como a demolição das mesmas. 

 
LICENCIAMENTO DE OBRAS PARTICULARES: 

 
* Foi presente o processo n.º 35/07, em nome de Jorge Oliveira Ferreira, para proceder a 

ampliação e remodelação de gelataria, sita no Largo da Ribeira, em Peniche, já presente em 
reuniões anteriores e acompanhado, agora, de parecer do IGESPAR. 

- Deliberado proceder à audiência prévia do requerente, manifestando a intenção de 
indeferir o pedido, pelos motivos e com os fundamentos dos pareceres da DGUO e por ter 
merecido parecer desfavorável do IGESPAR, que é vinculativo. 

 
ENCERRAMENTO: 

 
Sendo dezassete horas, o Senhor Vice-Presidente declarou encerrada a reunião, da qual, 

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

E eu, José António Souza Parracho, Chefe de Divisão Administrativa, servindo de Director 
de Departamento de Administração e Finanças, a subscrevo e assino. 

 
 


