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ACTA N.º 52/2007 
 
         ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 
         REALIZADA NO DIA 3 DE DEZEMBRO DE 2007: 
 
Aos três dias do mês de Dezembro 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, 
Vítor Manuel Farricha Mamede, 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 cinquenta 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 DE AUDIÇÃO DO PÚBLICO 
 

 No período reservado à audição do público, intervieram: 
 - Maria Carolina de Azevedo da Silva, que reiterou o pedido de resolução dos problemas 
de ruído produzidos em instalação de alojamento de canídeos e gatídeos não licenciada, sita na 
Rua da Cruz das Almas, em Peniche, tendo para o efeito apresentado gravação áudio de latidos. 
Lembrou que o assunto já se arrasta desde 2005, foi objecto de diversas cartas de reclamação, 
que não tiveram resposta, e de exposição verbal efectuada em reunião pública camarária, sendo 
que o problema persiste sem resultados concretos e visíveis em relação ao desmantelamento das 
instalações, agravado de não ter sido dado cumprimento a intimação emanada pela Câmara. O 
Senhor Presidente da Câmara apresentou as suas desculpas pelo incómodo, referiu a 
sensibilidade do assunto, deu conta das providências tomadas junto da proprietária das 
instalações e de reunião havida com a APAP, a qual se predispôs a servir de mediadora, 
comprometendo-se a colaborar com a Câmara na procura de soluções. 
 - António Nunes Piaça, que voltou a reclamar do ruído produzido pelo estabelecimento 
de bebidas, denominado “Kanturias”, sito na Rua do Lapadusso, em Peniche, e solicitou a 
intervenção da Câmara com vista ao cumprimento do horário limite estabelecido e da actividade 
musical licenciada para o efeito. O Senhor Presidente da Câmara informou que foram realizadas 
audições audiométricas e que o relatório apresentado pelo DEA refere que os parâmetros se 
conformam com os níveis legalmente exigidos. Deliberado notificar o explorador do 
estabelecimento de que deverá cumprir rigorosamente com as disposições legais sobre o horário 
fixado e o ruído, devendo dar-se conhecimento à PSP com vista ao exercício da necessária 
fiscalização. 

 
PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 
No período Antes da Ordem do Dia, usaram da palavra os seguintes membros da Câmara: 
 
Senhor Presidente da Câmara: 
Propôs para que se exarasse em acta os seguintes votos de felicitações: 
 

 «VOTO DE FELICITAÇÕES: 
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Que se felicite o atleta e jovem bodyboarder português Silvano Lourenço, que confirmou 

este fim-de-semana, em Agadir, Marrocos, a sua excelente forma, ao alcançar o título de 
Campeão Europeu de Bodyboard 2007. 
 Sendo natural de Peniche, o atleta luso teve uma prestação irrepreensível nas ondas 
marroquinas, alcançando assim um objectivo desde há muito perseguido. Com apenas 26 anos de 
idade, Silvano Lourenço conta já com um largo palmarés em competições nacionais e 
internacionais. 
 Após 10 anos de competição, o bodyboarder tem vindo a obter vitórias consecutivas, 
nomeadamente: Vice-campeão Nacional de Bodyboard 1999; 3.º lugar no Nacional de 
Bodyboard Open em 2000, 2001 e 2002; Campeão Nacional Individual de Bodyboard por clubes 
em 2001 e 2002; Campeão Luso Galaico em 2001; Vice-campeão Luso Galaico 2004; 3.º lugar 
no Campeonato Luso Gálico em 2005; Campeão Europeu de Surf e Bodyboard pela Selecção 
Portuguesa em 2005; Medalha de Prata Individual de Bodyboard em 2005; 4.º lugar no Circuito 
Europeu de Bodyboard em 2004; 3.º lugar no Circuito Europeu de Bodyboard em 2006;        
Vice-campeão de Bodyboard na Taça de Portugal em 2006.» 
 Submetida à apreciação, foi a proposta apresentada aprovada, tendo sido ainda deliberado 
endereçar ao atleta e à Península de Peniche Surf Clube os parabéns pelo resultado auspicioso 
alcançado. 
 

«VOTO DE FELICITAÇÕES: 
 
Que se felicite a xadrezista revelação, Rita Jorge, de 7 anos de idade, pela obtenção do 

título nacional feminino, escalão 8, que brilhantemente conquistou nos Campeonatos Nacionais 
de Jovens, realizados pela Federação Portuguesa de Xadrez, em Mirandela, no passado dia 10 de 
Novembro.» 

Submetida à apreciação, foi a proposta apresentada aprovada, tendo sido ainda deliberado 
endereçar à praticante e à secção de xadrez da AEFCRPenichense os parabéns pelo êxito 
alcançado. 

 
- Deu conhecimento que as Grandes Opções do Plano e o Orçamento Municipal seriam 

presentes à próxima reunião para apreciação e votação, prevendo-se que a sua discussão seja 
efectuada em sessão da Assembleia Municipal a levar a efeito nos dias 13 e 14 do corrente mês 
de Dezembro. Na sequência, foi sugerido que estas datas fossem alteradas para os dias 14 e 20 
do mesmo mês, tendo ficado o Senhor Presidente da Câmara de articular com o Senhor 
Presidente da Assembleia Municipal o ajustamento das datas. 

- Disse que foi entregue pelo IPTM, no passado dia 26 de Novembro, uma versão do 
projecto de intervenção do Fosso das Muralhas (1.ª Fase), tendo suscitado a concretização de 
reunião de acompanhamento. 

Informou das seguintes reuniões em que participou: 
- No dia 26 de Novembro, de apresentação da obra de recuperação do Molhe Oeste, 

promovida pela Câmara, e onde estiveram presentes as mais diversas entidades ligadas ao 
processo, nomeadamente o IPTM, Capitania do Porto, ACISCP, comerciantes da zona da Ribeira 
Velha e Avenida do Mar e empresários das embarcações marítimo-turísticas; 

- No dia 27 de Novembro, com o IGESPAR, sobre a preparação do Encontro Ásia/Eu-
ropa, a levar a efeito no próximo mês de Abril, em Portugal, no âmbito da construção naval; 

- Na mesma data, com a ADRO; 
- No dia 28 de Novembro, em Lisboa, no âmbito do projecto Berlenga - Laboratório de 
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Sustentabilidade, onde foram aprovados os respectivos estatutos e analisadas as candidaturas ao 
QREN. Informou, ainda, que no próximo dia 7 do mês corrente, irão ser instalados na Berlenga 
os primeiros equipamentos de energia eléctrica com recurso à energia solar; 

- Na mesma data, com a Associação de Solidariedade Social de Ferrel, sobre a projectada 
rotunda fronteira ao edifício do Centro de Dia. Informou que o DPGU está a trabalhar para 
encontrar uma solução para o caso; 

- Na mesma data, da Comissão Regional de Turismo do Oeste, onde foram aprovados 
documentos e proposta de posição de rejeição do mapa proposto para as Regiões de Turismo; 

- Na mesma data, da Comissão de Defesa da Floresta Contra Incêndios; 
- No dia 29 de Novembro, da Comissão Mista de Coordenação do Plano de Ordenamento 

do Território, onde foram apresentadas um conjunto de sugestões no âmbito do PROT, no 
seguimento dos quais vincou a ausência de referências em relação às pescas e manifestou a sua 
discordância sobre o traçado do IC11, posição que foi secundada pelo Presidente da Câmara 
Municipal de Lourinhã; 

- Na mesma data, da Assembleia Municipal de Peniche. 
O Senhor Presidente da Câmara informou, também, das actividades e eventos em que 

participou: 
- No dia 28 de Novembro, no acompanhamento da equipa do programa da RTP 

“Portugal em Directo” no âmbito de reportagem sobre materiais subaquáticos; 
- Na mesma data, no seminário sobre resíduos promovido pela ACISCP; 
- Na mesma data, no lançamento do livro “Geophilia”, de Jorge Gaspar, com a presença 

dos Senhores Ministro do Ambiente e Secretário de Estado do Ordenamento do Território; 
- No dia 29 de Novembro, na Gala Peniche 2007, subordinada ao tema “Sempre o Mar”, 

cujos reconhecimentos se centraram nas questões ligadas ao mar; 
- Na mesma data, no encerramento do Encontro Nacional da FENACERCI; 
- No dia 30 de Novembro, na inauguração do estabelecimento “Mistura de Cheiros”, em 

Serra d'El-Rei; 
- No dia 1 de Dezembro, no 105.º aniversário da Sociedade Filarmónica União 1.º de 

Dezembro de 1902 de Atouguia da Baleia e onde foi suscitada a pretensão de renovação do 
equipamento, tendo a Câmara feito a entrega de dois clarinetes e a Junta de Freguesia de 
Atouguia da Baleia de uma trompete; 

- Na mesma data, na apresentação multimarcas representadas no desfile de moda, a 
convite da Fif8; 

- Na mesma data, na entrega de prémios do Campeonato Nacional de Clubes, no âmbito 
da Federação Portuguesa de Surf; 

- Na mesma data, na entrega de prémios do 3.º Open de Orientação Pedestre, tendo 
distinguido o Académico de Torres Vedras por ter escolhido o Concelho de Peniche para a 
realização do evento. Tomaram parte neste evento mais de mil participantes, dos quais cerca de 
trezentos eram de nacionalidade espanhola. 

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

26 de Novembro a 2 de Dezembro: 
Reuniões: 
- De esclarecimento público sobre as obras de reabilitação do Molhe Oeste, que decorreu 

no Auditório Municipal; 
- Com a empresa Oliveiras, S.A., sobre a obra do Parque Urbano, na qual foram 

prestadas as seguintes informações: o campo sintético ficará concluído até ao final desta semana; 
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a Fonte Cibernética ficará concluída até 20 de Dezembro; a cafetaria já se encontra concluída; os 
espaços verdes estão tratados e vai ser reforçado o número de papeleiras; 

- Na reunião de elaboração do Mapa de Obras Municipal, cujo documento foi presente a 
reunião. 

 
Outras actividades e eventos: 
- Na entrega de prémios do Campeonato de Clubes, no âmbito da Federação Portuguesa 

de Surf; 
- Na entrega de prémios da prova do 3.º Open de Orientação; 
- Na abertura do Presépio Gigante no Pavilhão Stella Maris. Aproveitou para saudar o 

cidadão Quim Zé e a sua equipa pelo trabalho realizado; 
- Na Festa de Natal, em Serra d’El-Rei, promovida no âmbito do Natal Penicheiro; 
- Na abertura do Natal Penicheiro 2007, com a actuação do grupo de percussão “Tocá 

Rufar”; 
- Na Gala Peniche 2007, denominada “Sempre o Mar”; 
- Nas actividades do 105.º aniversário da Sociedade Filarmónica União 1.º de Dezembro 

de 1902 de Atouguia da Baleia, tendo sido entregues dois clarinetes pelos Presidente e Vice-          
-Presidente da Câmara. 

 
Disse ter participado, também, em representação da Autarquia e acompanhado pelo seu 

Secretário, Prof. Raul Santos, na sessão pública de apresentação do Programa Nacional de 
Requalificação da Rede Escolar do 1.º Ciclo do Ensino Básico e da Educação Pré-Escolar, que 
decorreu em Coimbra, no passado dia 29 de Novembro, e que contou com a presença do Senhor 
Secretário do Presidente da CCDR/Centro e Secretário de Estado da Educação, Doutor Valter 
Lemos, o qual deu conta dos principais aspectos do referido programa: 

1- Anúncio da criação do sítio da Internet: www.centroescolar.min-edu.pt; 
2- Entrega de palavra passe a cada autarquia para permitir o acesso ao sítio; 
3- O primeiro conjunto de candidaturas tem que ser apresentado até 31 de Dezembro, 

através do formulário disponível no sítio referido no ponto 1, a partir de 1 de Dezembro; 
4- As autarquias deixam de enviar todas as peças referentes ao projecto de arquitectura. 

A responsabilidade da aprovação é apenas da competência das próprias autarquias, ficando a 
responsabilidade do Ministério da Educação limitada à vistoria no final da obra; 

5- A tutela dará o seu parecer vinculativo, após a recepção do projecto, no prazo 
máximo de 15 dias, tendo como prioridade na avaliação a estratégia dos Centros Educativos com 
os três ciclos e a educação Pré-Escolar, com o objectivo da partilha de recursos e da construção 
de um projecto pedagógico. 

Assim, e na qualidade de responsável do Pelouro da Educação, apresentou a proposta de 
construção do Centro Educativo de Atouguia da Baleia nos territórios disponíveis da EB 2,3 de 
Atouguia da Baleia, tendo em vista a preparação da respectiva candidatura até 31 de Dezembro 
de 2007. Informou, ainda, os demais membros do executivo, que já tinha levado este assunto à 
apreciação da Assembleia do Agrupamento e abordado o mesmo com o Senhor Presidente da 
Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia. 

Manifestou a sua inteira satisfação pelo desenvolvimento do Projecto de Intervenção do 
Fosso das Muralhas (1.ª fase), que foi entregue pelo IPTM, no passado dia 26 de Novembro. 

Deu ainda conhecimento da continuidade dada às obras de pavimentação nos 
arruamentos da vila de Atouguia da Baleia pelo Departamento de Obras Municipal, a saber: Rua 
Padre Cruz, Rua D. Fernando, Rua da Lameda, Rua da Pedreira, Rua das Mulatas e Travessa 
Eduardo Silva e Travessa da Oficina. 
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Senhor Vereador Jorge Abrantes: 
Disse ter estado, hoje, presente na reunião do Conselho de Administração dos SMAS 

onde foram apreciados e aprovados as Grandes Opções do Plano e o Orçamento/2008; 
Deu conhecimento das seguintes actividades e iniciativas em que participou: 
- Na sessão de abertura do 6.º Encontro Nacional da FENACERCI; 
- Na sessão promovida pela ESTM sobre a importância do arquipélago das Berlengas 

para as aves marinhas e onde foi dado conta de projectos sobre a identificação e tipificação de 
comportamentos das aves. Foi promovido o lançamento do livro Zé Cagarro, obra de excelente 
suporte científico; 

- Na homenagem efectuada pelo Rotary Clube de Peniche à empresária D. Maria 
Fernanda Garcia; 

- Numa sessão sobre os Jogos Olímpicos de Pequim, com os alunos do 4.º ano do 
Agrupamento de Escolas D. Luís de Ataíde, e na qual esteve a ex-atleta Rosa Mota. 

 
Senhor Vereador Francisco Salvador: 
- Disse associar-se ao voto de felicitação proposto ao atleta Silvano Lourenço, e que lhe 

suscitou uma reflexão sobre o nível de medalha a atribuir face ao mérito desportivo que foi 
reconhecido aos nadadores que efectuaram a travessia da Berlenga/Peniche. Dadas as 
circunstâncias, lembrou o cuidado que deve presidir aos critérios de atribuição de medalhas, sob 
pena da dificuldade em homenagear o mérito dos atletas de Peniche. O Senhor Presidente da 
Câmara declarou que a iniciativa da travessia da Berlenga foi importante como promoção 
turística, mas também ficou associada ao feito desportivo do nadador Baptista Pereira. No 
próximo ano será reconhecida a relevância e o consequente patamar de distinção e mérito 
desportivo do Silvano Lourenço. 

- Referiu que nada tem a obstar à geminação com a cidade de Luderitz, da Namíbia, que 
conhece apenas de folhetos, sendo que lhe parece que deveria ser apresentada proposta concreta 
que desse consistência ao assunto, nomeadamente em sede dos custos que lhe estão associados; 

- Perguntou qual o ponto de situação da proposta efectuada pelas freguesias rurais com 
vista à iluminação de Natal; 

- Recordou que dos elementos que solicitou para apreciação das Grandes Opções do 
Plano apenas lhe foram disponibilizados três documentos, faltando a calendarização turística, 
entre outros, e o relatório sobre o Festival Sabores do Mar/2007; 

- Perguntou o que se está a prever relativamente à calendarização das obras; 
- Declarou que terá muita dificuldade em se pronunciar sobre as Grandes Opções do 

Plano e Orçamento sem que lhe sejam facultados o resto dos elementos que pediu. 
 
Senhor Vereador Paulo Rodrigues: 
- Solicitou esclarecimentos sobre a instalação de equipamentos de energia na ilha da 

Berlenga. O Senhor Presidente da Câmara informou que o referido equipamento é composto por 
painéis solares, tendo em vista dar autonomia energética a algumas instalações da ilha, 
proporcionando uma melhor qualidade de vida; 

- Disse ter-se apercebido da envolvência da Câmara na Gala Peniche/2007, sem que o 
assunto tenha sido discutido em reunião, e perguntou qual o envolvimento e componente 
financeira a cargo da Câmara. O Senhor Presidente da Câmara informou que a ideia de associar-               
-se à 102FM já tinha sido trabalhada visando a introdução de galas temáticas e que o 
envolvimento financeiro se limitou à dispensa de apoios ao nível do arranjo e decoração da sala e 
obtenção dos trajes olímpicos; 
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- Perguntou se já houve reunião consensual sobre o processo relacionado com a 
implementação do Centro Educativo de Atouguia da Baleia. O Senhor Vice-Presidente informou 
ter o Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, com quem abordou o 
assunto, dado conhecimento de que iria submeter à apreciação do executivo a eventual proposta 
de decisão para instalação do Centro Educativo dentro da área da EB 2,3 de Atouguia da Baleia; 

- Questionou sobre o que pensa fazer o Senhor Presidente da Câmara com a proposta 
apresentada pelo grupo do PSD para a área da cidade, dado que até hoje não lhe foi enviada nem 
dada resposta sobre a matéria. 

 
Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 
- Solicitou a rectificação da intervenção do Senhor Presidente da Câmara constante na 

acta da reunião camarária realizada no dia 19 de Novembro de 2007, no sentido de passar a 
constar que no mandato anterior a taxa do IMI baixou de 8% para 7,5%, tal como o fez no 
esclarecimento prestado na reunião da Assembleia Municipal, realizada no dia 30 de Novembro 
de 2007; 

- Perguntou qual o ponto de situação do previsto arranjo exterior do talude junto ao novo 
edifício da Caixa de Crédito Agrícola. O Senhor Presidente da Câmara informou que está 
preparada reunião para a concretização da obra; 

- Referiu que o Senhor Presidente da Câmara já teve na sua posse e em reunião 
camarária o relatório sobre o Festival Sabores do Mar/2007, não o tendo apresentado porque lhe 
faltava imputar os seus efeitos na comunicação social e perguntou, dado o tempo decorrido e 
ausência da informação, se o Senhor Presidente da Câmara vai dar seguimento ao requerimento 
por si apresentado para entrega do referido relatório. O Senhor Presidente da Câmara informou 
que o documento estaria disponível no dia seguinte; 

- Chamou a atenção de que não foi apresentada na reunião de Câmara nenhuma proposta 
acerca da geminação com a cidade de Luderitz, da Namíbia. O Senhor Presidente da Câmara 
informou que existem várias hipóteses de geminação, estando a estudar-se os pontos comuns de 
cada uma delas para posterior apreciação, sendo que não aparecerá proposta isolada sobre os 
diversos cenários. 

 
Senhor Vereador Vítor Farricha: 
- Disse ter ficado surpreendido por a Câmara se ter associado a um órgão da 

comunicação social – 102FM, para organização da Gala Peniche/2007 e questionou se se deve 
ter esse relacionamento; 

- Perguntou sobre qual o tipo de colaboração disponibilizado pela Câmara e se o 
executivo se pronunciou sobre a possibilidade e aceitação da parceria. O Senhor Presidente da 
Câmara disse estar muito tranquilo, atendendo ao interesse comum e ao resultado positivo 
alcançado com a actividade desenvolvida; 

- Lamentou e registou a postura do Senhor Presidente da Câmara, de nada dizer sobre 
assuntos que conhecia e que constaram de uma declaração lida na Assembleia Municipal, em que 
foram visados o anterior Presidente da Câmara e ele próprio. Declaração que foi considerada 
como um momento negro da vida da Assembleia Municipal. Disse ter ficado estupefacto por o 
seu nome ter sido também citado, tendo salientado que, em sete anos de actividade autárquica, 
deu sempre o melhor de si em defesa do desenvolvimento de Peniche, pautando o seu 
desempenho com lealdade e dentro da legalidade, não recebendo, portanto, lições de ética de 
quem quer que seja. Declarou, ainda, que se desiludam as pessoas que pensam que com este tipo 
de actuação podem condicionar a actividade camarária ou política do grupo do PS, que, pelo 
contrário, continua vigilante e a ficar atento cada vez mais ao desenvolvimento das acções 
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programáticas do executivo. O Senhor Presidente da Câmara informou que quando tiver acesso 
ao documento irá fazer uma leitura atenta do seu conteúdo para reflexão, dizendo também que 
gostaria de receber a mesma atitude de solidariedade e unidade em outras ocasiões. 

 
PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 
ACTAS DE REUNIÕES ANTERIORES: 

 
Foram presentes e assinadas as actas das reuniões camarárias realizadas nos dias 5, 12 e 

19 de Novembro último, tendo sido previamente distribuídas fotocópias pelos Senhores 
Vereadores. 

 
BALANCETES: 

 
Foi presente o balancete dos fundos da tesouraria da Câmara Municipal do dia 29 de 

Novembro último, tendo a Câmara verificado e aprovado os saldos de: 
Câmara Municipal (de operações orçamentais): 1.596.717,92 € (um milhão, quinhentos e 

noventa e seis mil, setecentos e dezassete euros e noventa e dois cêntimos). 
Câmara Municipal (de operações não orçamentais): 488.953,80 € (quatrocentos e oitenta 

e oito mil, novecentos e cinquenta e três euros e oitenta cêntimos). 
 

CORRESPONDÊNCIA: 
 
Foi presente e apreciada a seguinte correspondência: 
 
* Carta, datada de 3 de Dezembro de 2007, dos alunos do 10.º AV1 da Escola Secundária 

de Peniche, solicitando autorização para realizar um festival de Natal, na Praça Jacob Rodrigues 
Pereira, nos dias 8 e 9 de Dezembro corrente, entre as 9.00 e as 19.00 horas. 

- Deliberado autorizar, conforme solicitado. 
 
* Foi presente uma informação, datada de 28 de Setembro de 2007, do Chefe da Divisão 

Administrativa, dando conhecimento da necessidade de se reparar a dívida existente por falta de 
pagamento de parte do valor acordado em sede da prestação de serviços aquando da realização 
do Festival Sabores do Mar/2005. 

- Deliberado conceder ao Centro Social do Pessoal da Câmara Municipal de Peniche um 
subsídio extraordinário, no valor de 1.206,41 €. 

 
A Câmara tomou ainda conhecimento da seguinte correspondência e expediente: 
 
* Ofício n.º E/02/45, datado de 16 de Novembro de 2007, do Município de Lagoa, 

agradecendo ao Senhor Vice-Presidente a sua presença na inauguração da exposição sobre 
Amália Rodrigues. (37) 

 
* Circular n.º 132/2007, datada de 30 de Novembro de 2007, da ANMP, sobre a 

aprovação do Orçamento de Estado para 2008. 
 
* Carta, datada de 26 de Novembro de 2007, da Comissão de Praxe da ESTM, 

agradecendo o apoio prestado no âmbito da recepção ao caloiro do presente ano. (37) 
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* Carta n.º 1986, datado de 21 de Novembro de 2007, do Presidente do Conselho de 

Administração da Estradas de Portugal, S.A., agradecendo as relações de cooperação entre 
aquela empresa e o Município. (37) 

 
* Carta, datada de Dezembro de 2007, do Centro de Solidariedade e Cultura de Peniche, 

sobre a celebração religiosa do dia 8 de Dezembro. (17) 
 
* Despacho, datado de 20 de Novembro de 2007, do Senhor Presidente da Câmara, 

nomeando a comissão de análise das candidaturas à atribuição de bolsa de estudo. 
 

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 Novembro de 2007. 

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

serviço em Novembro de 2007. 
- Tomado conhecimento. (31/02) 
 

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

3 a 28 de 2007. 
- Tomado conhecimento. 
 

ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR – DESPESAS ASSOCIADAS: 
 
* Foi presente uma informação da Divisão Financeira relativa ao pagamento das despesas 

associadas às actividades de enriquecimento curricular do ensino básico, nomeadamente a 
remuneração das tarefeiras. 

- Deliberado conceder ao Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia e ao 
Agrupamento de Escolas D. Luís de Ataíde um subsídio mensal para pagamento dos encargos 
com os serviços prestados pelas tarefeiras adstritas às actividades de enriquecimento curricular, 
devendo aqueles apresentar previamente relação do número de horas e valores a pagar, que 
deverá ser visada pelo Senhor Vice-Presidente, sendo o preço de 2,65 €/hora. 

 
LICENÇAS DE TÁXIS: 

 
* Foi presente um requerimento, em nome de Transmóvel – Cooperativa Rodoviária de 

Peniche e Lourinhã, CRL, solicitando a transmissão da licença de táxi para António Cândido, L.da. 
- Deliberado deferir. 
 

HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS: 
 
Acompanhados dos pareceres da respectiva Junta de Freguesia, foram presentes, para 
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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 07.00 às 02.00 horas, para o estabelecimento de cervejaria, denominado “Kaskais”, 

sito na Rua Tenente Valadim, n.º 24, em Peniche, de que é explorador o Senhor Bruno Miguel 
da Cruz Martins. 

- Deliberado que seja visado o horário de funcionamento das 07.00 às 02.00 horas, com 
validade até 31 de Dezembro de 2008. 

 
* Das 08.00 às 04.00 horas, para o estabelecimento de restauração, denominado “Moana 

Club”, sito no Largo da Ribeira, 24, em Peniche, de que é exploradora a empresa Além da 
Teoria, L.da. 

- Deliberado que seja visado o horário de funcionamento até às 04.00 horas, com 
validade até 31 de Dezembro de 2008. 

 
* Das 09.00 às 05.00 horas, para o estabelecimento de bebidas, denominado “Bola 8”, 

sito na Avenida do Porto de Pesca, Lote 5, em Peniche, de que é explorador o Senhor Filipe 
Emanuel de Jesus Braz. 

- Deliberado que seja visado o horário de funcionamento até às 04.00 horas, com 
validade até 31 de Dezembro de 2008. 

 
* Das 06.00 às 02.00 horas, para o estabelecimento de bebidas, denominado “Cantinho da 

Ribeira”, sito na Rua António Cervantes, n.º 8, em Peniche, de que é explorador o Senhor 
Manuel José Oliveira Nita. 

- Deliberado que seja visado o horário de funcionamento das 06.00 às 02.00 horas, com 
validade até 31 de Março de 2008. 

 
* Das 12.00 às 04.00 horas, para o estabelecimento de bebidas, denominado “Fox Bar”, 

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

- Deliberado que seja visado o horário de funcionamento até às 04.00 horas, com 
validade até 31 de Março de 2008. 

 
Foi ainda presente a seguinte correspondência: 
 
* Requerimento, em nome de Balitur – Construções e Turismo L.da, solicitando a isenção 

de horário de funcionamento, na noite de passagem de ano, para um estabelecimento de 
restauração e bebidas, denominado “Discoteca Bar Voilá”, sito na Rua Bartolomeu Dias, em 
Casais do Baleal. 

- Deliberado autorizar o funcionamento de 31 de Dezembro de 2007 para o dia 1 de 
Janeiro de 2008 sem sujeição ao cumprimento do horário de funcionamento, devendo informar-     
-se a decisão à GNR. 

 
* Carta, datada de 16 de Novembro de 2007, da ACISCP, sobre o alargamento do horário 

de funcionamento dos espaços comerciais e de restauração e bebidas no concelho de Peniche 
durante a época natalícia. 

- Deliberado autorizar o alargamento dos horário no período referido, excepto quanto aos 
horários dos estabelecimentos de restauração e bebidas, que deverão praticar os horários para 
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que estão autorizados, devendo comunicar-se a decisão à PSP e GNR. (34) 
 

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, já presente em 
reunião anterior e acompanhado, agora, de proposta de nova localização do reclamo luminoso. 

- Deliberado deferir. (R1288/07) 
 
* Em nome de Jorge Oliveira Ferreira & Filhos, L.da, solicitando autorização para ocupar 

a via pública, com uma esplanada de apoio ao seu estabelecimento, denominado “Gelataria 
Farggi”, sito no Largo da Ribeira, n.º 39, em Peniche. 

- Deliberado deferir. (R2058/07) 
 

PATRIMÓNIO: 
 

Concessão da exploração de estabelecimentos comerciais: 
 
* Foi presente uma carta, datada de 8 de Novembro de 2007, de Maria do Carmo Sousa 

Ferreira Meireles, solicitando a prorrogação do prazo da concessão da exploração da Loja de 
Artesanato, sita na Fortaleza de Peniche. 

- Deliberado prorrogar a concessão da exploração até 31 de Dezembro de 2008, devendo 
ser pago o preço correspondente ao devido em 2007, acrescido da taxa de inflação publicada 
pelo INE, mantendo-se as demais condições. (32/02) 

 
Habitação Social: 

 
* Foi presente uma informação, datada de 3 de Dezembro de 2007, da técnica superior de 

serviço social, apresentando uma proposta de atribuição do fogo sito no Bairro do Calvário, n.º 1, 
em Peniche, à Senhora Nídia Cristina dos Santos Correia. 

- Antes de submetida, usaram da palavra os membros da Câmara adiante identificados: 
Senhor Vereador Vítor Farricha, que perguntou se já foi explorada a possibilidade da pessoa 
poder recorrer ao programa de Apoio ao Arrendamento; Senhor Vereador Jorge Gonçalves, que 
declarou estar o Bairro mais vocacionado para alojar pessoas mais idosas; Senhor Vereador 
Francisco Salvador, que relembrou, atendendo às características especiais do Bairro, da 
necessidade da elaboração de estudo de reconversão que obrigasse à monitorização dos 
arrendatários; e o Senhor Presidente da Câmara, que referiu que se trata de situação de urgência e 
a afectação é possível, não devendo o realojamento ser encarado de forma definitiva. Deu conta, 
ainda, de que está a ser feito um trabalho de caracterização e reabilitação do Bairro e logo que 
esteja concluído o respectivo relatório será presente em reunião. 

- Submetida a proposta à votação, foi deliberado atribuir o fogo, conforme proposto. 
 

DESTAQUE DE PARCELA: 
 
* Foi presente um requerimento em nome de Danny Santos Ganhão, solicitando 
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autorização de destaque de uma parcela de terreno, com a área de 264,00 m2, situada na Travessa 
da Paz, em Bufarda, ao abrigo das alíneas a) e b) do n.º 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 
555/99, de 16 de Dezembro, já presente em reunião anterior e acompanhado, agora, de uma carta 
do requerente solicitando a emissão de certidão antes da celebração da escritura de cedências. 

- Deliberado, na sequência da deliberação de 26 de Novembro de 2007, que seja emitida 
certidão da cedência da parcela de terreno, com a área de 65,38 m2, para integração do domínio 
público municipal, devendo aquela ser formalizada posteriormente através da celebração de 
escritura pública no Notariado Privativo do Município. 

 
PEDIDOS DE INFORMAÇÃO PRÉVIA: 

 
Foram presentes e apreciados os pedidos de informação prévia a seguir indicados: 
 
* Em nome de Maria Fernanda Garcia, para construção de um edifico de alojamentos 

turísticos e espaços comerciais, no gaveto formado pela Avenida Monsenhor Bastos com a Rua 
do Juncal, em Peniche. 

- Deliberado informar a requerente que a Câmara está disponível para analisar o pedido, 
desde que sejam esclarecidos: 

a) O enquadramento legal do empreendimento face à inclusão de apartamentos que 
designa como “alojamentos turísticos”; 

b) A inserção do imóvel através da ilustração de desenhos adequados, que incluam os 
edifícios confinantes a norte e poente; 

c) A inclusão dos estacionamentos públicos e ainda, as demais condições referidas na 
informação prestada pela DGUO, em 12 de Outubro de 2007. (R1969/07) 

 
* Em nome de Imoplaneta – Imobiliária e Estudos Unipessoal, L.da, para alteração de um 

edifício, sito na Zona Industrial da Prageira, em Peniche, para instalação de um pólo empresarial 
de comércio e serviços. 

- Deliberado informar a requerente de que é viável a pretensão nas condições constantes 
da informação da DGUO, de 14 de Novembro de 2007, devendo ficar assegurados dentro do 
próprio espaço todos os estacionamentos necessários, nos termos previstos na Portaria n.º 
1136/2001, de 25 de Setembro e no artigo 37.º do RMUE. (R1750/07) 

 
* Em nome de Conventopen – Imobiliária e Construção, S.A., para construção de uma 

unidade hoteleira, no gaveto formado pela Estrada Marginal Norte com a Rua da Fonte dos 
Dominguinhos, em Peniche. 

- Deliberado transmitir à requerente a informação prestada pela DEPPC, datada de 16 de 
Novembro de 2007, devendo os serviços contactá-la para comparecer em atendimento com vista 
a prestar-se esclarecimentos sobre o assunto. (R1916/07) 

 
PEDIDOS DE INFORMAÇÃO: 

 
* Foi presente um requerimento em nome de Norberto António Vitorino Ferreira, sobre o 

que está previsto para uma propriedade, sita nas Ruas Casal da Cruz e General Humberto 
Delgado, em Atouguia da Baleia, já presente em reuniões anteriores. 

- Deliberado informar o requerente de que, embora o terreno se enquadre em espaços 
urbanos, a Câmara considera não estarem reunidas as condições para se poder viabilizar qualquer 
construção por se tratar de parcela encravada com acessos precários. 
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LOTEAMENTOS: 

 
Foram presentes e apreciados os seguintes processos de operações de loteamento: 
 
* Proc.º N.º L2/00, em nome de Valdemar Veríssimo Rodrigues Noivo, para loteamento 

de um prédio, sito em “Cruz da Légua”, lugar de Alto Veríssimo, já presente em reuniões 
anteriores e acompanhado, agora, de um pedido de alteração ao loteamento. 

- Deliberado aprovar a alteração ao loteamento e a nova planta síntese, que consiste na 
alteração do polígono de implantação e da área de construção do lote n.º 25, com inclusão de 
uma cave. 

 
* Proc.º N.º L28/86, em nome de SIRUSA - Sociedade de Investimentos Rurais e 

Urbanos, L.da, relativo a um loteamento, sito em “Arribas do Mar”, Casais do Baleal, já presente 
em reuniões anteriores e acompanhado, agora, do resultado do inquérito público realizado na 
sequência de um pedido de alteração. 

- Deliberado tomar conhecimento do resultado do inquérito público, segundo o qual não 
foram apresentadas quaisquer reclamações. 

 
LICENCIAMENTO DE OBRAS PARTICULARES: 

 
Foram presentes e apreciados os seguintes processos para licenciamento de obras: 
 
* Proc.º N.º 1/07, em nome de Carlos Jesus Carvalho Garcia, para construção de uma 

moradia bifamiliar e muros de divisão, num prédio urbano, sito no Caminho do Farol, em 
Peniche. 

- Deliberado indeferir pelos motivos constantes da informação da DGUO, de 20 de 
Novembro de 2007, devendo reformular o projecto por forma a dar satisfação às condições nela 
referidas quanto ao cumprimento das condições do PUZS e perfil do arruamento, ausência de 
sótão utilizável, garantia das cedências necessárias para realização do plano de alinhamentos 
elaborado para o local e considerar na nova proposta os índices de ocupação e de utilização 
previstos para a zona ZH2 e a inclusão de logradouro comum às duas habitações. 

Deliberado, ainda, promover a audiência prévia do interessado. 
 
* Proc.º N.º 519/07, em nome de José Henrique Santos Ricardo, para legalização de uma 

moradia unifamiliar, sita na Rua do Brejo, n.º 35, em Ferrel. 
- Deliberado aprovar o projecto de arquitectura e o pedido de legalização da construção, 

condicionado à eliminação da janela lateral da sala comum e em relação à qual deverá juntar as 
respectivas peças desenhadas, devendo apresentar os projectos das especialidades constantes na 
informação da DGUO, de 17 de Outubro de 2007. 

 
* Proc.º N.º 406/07, em nome de Ilídio dos Santos dos Anjos, para legalização de um 

bloco habitacional, sito na Travessa das Algas, em Peniche. 
- Deliberado aprovar o projecto de arquitectura e o pedido de legalização do edifício, 

condicionado ao tratamento dos alçados e cobertura do corpo anexado (habitação situada a 
poente) e em relação ao qual deverá juntar as respectivas peças desenhadas para apreciação, 
devendo apresentar os projectos das especialidades constantes da informação da DGUO, de 22 
de Outubro de 2007. 
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ENCERRAMENTO: 

 
Sendo dezanove horas e cinquenta minutos, o Senhor Presidente declarou encerrada a 

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

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

 
 


