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ACTA N.º 22/2008 
 
         ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 
         REALIZADA NO DIA 26 DE MAIO DE 2008: 
 
Aos vinte e seis dias do mês de Maio do ano dois mil e oito, 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 e Paulo Jorge Leal Rodrigues, Vereadores, reuniu, ordinariamente, 
a Câmara Municipal de Peniche. 

A reunião foi aberta, pelo Senhor Presidente, eram quinze horas. 
O Senhor Vereador Joaquim Raul apenas participou na reunião a partir das quinze horas 

e dez minutos. 
O Senhor Presidente da Câmara apenas participou na reunião até às dezasseis horas e 

quinze minutos após o período de “Antes da Ordem do Dia”. 
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 Presidente da Câmara: 
Informou das seguintes reuniões em que participou: 
- No dia 20 de Maio, da Comissão Mista de Coordenação do PROTLVT, onde foi 

manifestado o interesse e a disponibilidade de até à elaboração da versão definitiva, poder-se 
trabalhar em estrutura de missão que contemple as questões associadas ao mar; 

- No dia 20 de Maio, com os grupos carnavalescos sobre a preparação do Carnaval de 
Verão e análise e balanço do Carnaval de Inverno; 

- No dia 23 de Maio, na AMO, para preparação da reunião com o Senhor Ministro das 
Obras Públicas. 

O Senhor Presidente da Câmara deu conhecimento, também, das iniciativas, actividades e 
eventos em que participou: 

- No dia 20 de Maio, na sessão de abertura do 4.º Dia do Seminário sobre Biologia, 
organizado pelos alunos do ESTM; 

- No dia 21 de Maio, sobre as novas energias alternativas, no Centro Cultural de Belém, a 
convite da Associação Berlenga Laboratório de Sustentabilidade; 

- No dia 22 de Maio, na final da Taça do Distrito de Leiria em futebol, na qual o Grupo 
Desportivo de Peniche se sagrou campeão. Recebeu a comitiva nos Paços do Concelho e ofertou 
um jantar de confraternização na Cantina do Centro Social. Aproveitou para apresentar um voto 
de felicitações pelo resultado alcançado; 

- No dia 23 de Maio, na apresentação pública dos projectos sobre o Planalto das 
Cesaredas e Segurança Rodoviária desenvolvidos por alunos do 12.º ano da Escola Secundária. 
Manifestou algum desencanto pela falta de envolvimento da comunidade e professores. 
Informou que à medida que aqueles forem evoluindo irá dando conhecimento; 

- No dia 24 de Maio, em iniciativa levada a efeito pela FENACERCI, no Baleal, no 
âmbito do objectivo “Pirilampo Mágico”; 
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- No dia 24 de Maio, na inauguração de exposição promovida por estagiários da Escola 
Empresarial do Oeste, em exercício de funções no âmbito sócio-cultural, no Centro de Convívio 
do Município; 

- No dia 25 de Maio, na entrega de prémios do circuito de surf e bodyboard, organizado 
pelo Península de Peniche Surf Clube. 

O Senhor Presidente da Câmara informou, por último, do resultado da reunião realizada 
com o Senhor Ministro das Obras Públicas sobre o Plano de Acção do Oeste, tendo sido 
colocadas sugestões em sede de engenharia financeira, nomeadamente haver trabalho de 
faseamento e abordagem dos financiamentos em função dos projectos mais emblemáticos; 
estruturação e indicação de quais os projectos que a Administração Central integrará no QREN e 
PIDDAC; forma de gestão a optar que poderá passar por indicação de um gestor. Chamou a 
atenção que o proposto pode não vir a ser contemplado. No que se refere a Peniche foram 
indicados o projecto de recuperação do Fosso das Muralhas, prolongamento do travessão 
perpendicular ao Molhe Oeste e reordenamento da Bacia Portuária, estando ainda incluídos no 
mesmo pacote os projectos da Pousada da Fortaleza, do Forte de São João Baptista da Berlenga e 
do Forte da Consolação e o projecto do traçado IC11. Referiu que se os projectos que fazem 
parte deste Plano fossem contemplados seria um grande contributo para o desenvolvimento de 
Peniche. Informou, também, que na reunião havida com o Senhor Secretário de Estado do 
Desenvolvimento Regional, o projecto sobre o Fosso das Muralhas será um projecto a enquadrar 
ao nível do QREN, tendo sido acertado contributo sobre protocolo de parceria da 1.ª e 2.ª fases a 
celebrar com o IPTM. 

 
Senhor Vice-Presidente da Câmara: 
Apresentou o documento que a seguir se transcreve: 
“- Voto de felicitações ao Grupo Desportivo de Peniche, pela vitória alcançada na final da 

Taça do Distrito de Leiria. 
- Reunião com a Secção de Xadrez da Associação de Educação Física, Cultural e 

Recreativa Penichense, na qual foi iniciada a discussão de uma proposta de Protocolo a 
estabelecer com a Autarquia. 

- Reunião com a empresa que está a fazer a Auditoria Interna de Certificação de 
Qualidade aos serviços. 

- Reunião com Artesão do festival “Sabores do Mar”, seguindo-se o sorteio relativo à 
localização dos seus stand’s. 

- Reunião com a Direcção do Centro de Actividades Recreativas e Melhoramentos de 
Casais do Júlio. 

- Reunião sobre o Carnaval de Verão 2008. Está garantida a presença de 13 grupos para 
esta actividade de Verão. 

- Recepção às crianças e Professora da Escola EB1 de Coimbrã. 
Participação na apresentação de três trabalhos temáticos desenvolvidos por estudantes do 

12º ano da Escola Secundária de Peniche, nas áreas: 
- “O Planalto das Cesaredas como Pólo de Desenvolvimento do Concelho de Peniche”; 
- “Prevenção e Segurança Rodoviária”; 
- “O impacto dos desportos Náuticos no Concelho de Peniche”. 
Participação em entrevistas para o Parque de Campismo Municipal e de Vigilância. 
Participação nos seguintes eventos, durante o fim-de-semana: 
- Iniciativa de Surf, no âmbito da Campanha do Pirilampo Mágico 2008, promovido pela 

Fenacerci, no Baleal; 
 - Entrega de prémios do Circuito Peninsular Surf 2008; 

- Nas actividades dos 30 anos da Associação C.D.R. de Ribafria.” 
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Senhor Vereador Jorge Abrantes: 
Prestou as seguintes informações: 
- Foram efectuadas diversas intervenções no âmbito do desenvolvimento da obra de 

Geraldes/São Bernardino, nomeadamente ao nível da aplicação de asfalto; 
- Foi desenvolvido com intensidade todo um trabalho de dissecação da problemática 

relativa à abolição da tarifa sobre o aluguer de contadores e relativamente à qual os SMAS têm 
intenção de manter o seu valor; 

- Deu-se resposta à notificação efectuada pela Inspecção-Geral do Ambiente; 
- Vai estar presente na reunião da Assembleia-Geral da Resioeste, sem que lhe tivessem 

sido facultados elementos de apoio como tinha sido decidido, estando a AMO a trabalhar com 
vista a encontrar-se uma solução para as questões relacionadas com a fusão com a Valorsul, S.A.. 

 
Senhor Vereador Paulo Rodrigues: 
- Perguntou qual o ponto de situação da proposta apresentada pela ACISCP sobre a 

realização de Pacto Cívico. O Senhor Presidente da Câmara informou que o assunto se encontra 
em agenda e que não foi ainda objectivado devido às muitas frentes de trabalho em que o 
executivo tem estado ocupado e que iria reunir após a realização do Festival Sabores do Mar; 

- Disse ter sido contactado pela Senhora Isabel Mendonça, residente na Rua da Saudade, 
em Geraldes, que reclamou sobre a forma como se estão a desenvolver os alcatroamentos, uma 
vez que o nível da via está a ficar acima do nível da soleira das portas, tapando as grelhas de 
escoamento e não indo até ao limite do lancil dos passeios. O Senhor Vice-Presidente prestou 
esclarecimentos sobre a dimensão da intervenção, nomeadamente que antes da aplicação do 
asfalto as vias foram objecto de rebaixamento. 

 
Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 
- Referiu que, muito embora tenham sido prestados esclarecimentos sobre o assunto, 

desconhece o que consta da ordem de trabalhos da Assembleia-Geral da Resioeste, não se 
justificando que não haja discussão definitiva sobre o mesmo na Câmara, já que sendo uma 
matéria tão importante deveria integrar a ordem de trabalhos com vista à formulação de decisão. 
A não ser assim, perguntou quem vai tomar a decisão e em nome de quem. Lamentou que o 
assunto não tenha evoluído neste sentido. O Senhor Presidente da Câmara deu conhecimento que 
os presidentes dos municípios associados estão a analisar a situação, tendo havido já uma tomada 
de posição de princípio sobre o assunto. O Senhor Vice-Presidente informou que deverá haver 
discussão prévia antes da tomada de qualquer posição final. O Senhor Jorge Abrantes 
questionou, caso haja unanimidade, de que forma é que a deliberação deve ser tomada para que a 
posição do Município fique salvaguardada; 

- Fez referência ao teor da carta enviada pela Associação dos Bombeiros Voluntários de 
Peniche sobre a exploração do espaço para estacionamento, no Baleal, tendo referido que houve 
tempo mais que suficiente para resolver o problema. O Senhor Presidente da Câmara informou 
que o assunto faz parte da ordem de trabalhos; 

- Solicitou que fosse presente à reunião o processo n.º 11/05, em nome de Nuno Paulo 
Henriques, com vista a poder-se encontrar uma solução que possa resolver o problema existente; 

- Disse ter constatado que na iniciativa promovida pela ESTM sobre a Plataforma 
Logística de Emergência dos Concelhos de Peniche, Óbidos e Lourinhã o Senhor Presidente da 
Câmara não esteve presente, nem se fez representar, tendo apenas reconhecido a presença do 
Delegado Municipal de Protecção Civil. O Senhor Presidente da Câmara deu conhecimento que 
não pôde estar presente por impossibilidade de agenda e compromissos anteriormente 
assumidos, tendo indicado o Senhor Humberto Machado como seu representante, o qual fez 
chegar informação sobre os assuntos tratados; 
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- Chamou a atenção que o processo relacionado com a Resioeste foi correndo sem que a 
questão política que o mesmo encerra tenha sido objecto de discussão na Câmara, como deveria. 
Salientou que estas questões devem ser tratadas de outra forma. 

 
Senhor Vereador Joaquim Raul: 
- Chamou a atenção de que os proprietários dos estabelecimentos de restauração, sitos na 

zona da Ribeira, se queixam do horário de funcionamento dos sanitários, ali existentes, uma vez 
que são constantemente confrontados com pedidos de utilização das casas de banho dos seus 
estabelecimentos por pessoas que nem sequer são seus clientes. O Senhor Vice-Presidente 
informou que os sanitários estão abertos das 8.00 às 20.00 horas, todos os dias da semana; 

- Disse ter constatado que algumas floreiras na zona da Ribeira Velha, designadamente 
junto à esplanada do estabelecimento “Java”, são transformadas em depósito de garrafas vazias. 
Sugeriu a instalação de mais papeleiras no local. O Senhor Vice-Presidente informou que iria 
recomendar ao DEA para averiguar e informar sobre o assunto; 

- Sugeriu, à semelhança do que acontece em outros locais, que se instruísse os 
vendedores ambulantes de amendoins, tremoços, castanhas assadas, etc. a usarem cartuxos 
duplos na venda dos seus produtos para obviarem à sujidade dos espaços públicos. O Senhor 
Presidente da Câmara tomou nota da sugestão, tendo achado a ideia interessante através do uso 
de material descartável. 

 
PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 
ACTAS DE REUNIÕES ANTERIORES: 

 
Foi presente e assinada a acta da reunião camarária realizada no dia 12 de Maio corrente, 

tendo sido previamente distribuídas fotocópias pelos Senhores Vereadores. 
 

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

Serviços Municipalizados do dia 23 de Maio corrente, tendo a Câmara verificado e aprovado os 
saldos de, respectivamente: 

Câmara Municipal (de operações orçamentais): 2.205.801,16 € (dois milhões duzentos e 
cinco mil oitocentos e um euros e dezasseis cêntimos). 

Câmara Municipal (de operações não orçamentais): 234.520,75 € (duzentos e trinta e 
quatro mil quinhentos e vinte euros e setenta e cinco cêntimos). 

Serviços Municipalizados (de operações orçamentais): 1.810.319,55 € (um milhão 
oitocentos e dez mil trezentos e dezanove euros e cinquenta e cinco cêntimos). 

Serviços Municipalizados (de operações não orçamentais): 291.868,25 € (duzentos e 
noventa e um mil oitocentos e sessenta e oito euros e vinte e cinco cêntimos). 

 
CORRESPONDÊNCIA: 

 
Foi presente e apreciada a seguinte correspondência: 
 
* Fax, datado de 20 de Maio de 2008, da Sub-Região de Saúde de Leiria, remetendo 

cópia de ofício enviado pela Administração Regional de Saúde do Centro, a fim deste Município 
se pronunciar sobre a necessidade ou transferência de farmácia neste concelho. 

- Deliberado insistir junto da Administração Regional de Saúde do Centro na criação de 
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uma farmácia na freguesia de Conceição, que a exigência da nova capitação permite, tendo sido 
reiterado, anteriormente e por diversas vezes, a abertura do respectivo concurso, necessidade que 
resulta quer da população existente, quer da localização das actuais farmácias, quer ainda da 
população flutuante que acorre a Peniche nos meses de Verão e que duplica em relação à 
população existente. (P.º 42/02) 

 
* Carta, datada de 30 de Abril de 2008, do Clube Recreativo Penichense, solicitando 

apoio financeiro para a realização do 2.º Passeio Paper daquele Clube, que terá lugar no próximo 
dia 20 de Setembro. 

- Deliberado conceder ao Clube Recreativo Penichense um subsídio, no valor de 250,00 €. 
 
* Carta, datada de 18 de Abril de 2008, da MURPI - Confederação Nacional de 

Reformados, Pensionistas e Idosos, solicitando apoio financeiro para pagamento de despesas a 
efectuar com o transporte dos associados ao Piquenicão Nacional que se realizará, no próximo dia 
8 de Junho, na Marinha Grande. 

- Deliberado dispensar o apoio relativo ao transporte dos participantes através da utilização 
do autocarro municipal e sem encargos. (P.º 17) 

 
* Carta, datada de 30 de Março de 2008, da Península de Peniche Surf Clube, 

acompanhado de informação do Senhor Vice-Presidente, solicitando diverso apoio logístico e 
financeiro, destinado à realização de vários eventos relacionados com as modalidades 
desportivas de surf e bodyboard, durante o ano de 2008. 

- Deliberado dispensar o apoio logístico que materialmente seja possível e assumir a 
responsabilidade pelo pagamento dos encargos com o aluguer do contentor e sanitários e a oferta 
de troféus e T-shirts. 

 
* Carta com a ref.ª 14-AZ/08, datada de 17 de Maio de 2008, da ADAP – Associação de 

Desporto Amador de Peniche, solicitando a atribuição de um subsídio destinado ao pagamento 
de troféus a adquirir para a Final da Taça “Cidade de Peniche”, que se realizará no próximo dia 
31 de Maio. 

- Deliberado conceder à ADAP – Associação de Desporto Amador de Peniche um 
subsídio, no valor de 180,00 €. (P.º 37) 

 
* Fax, datado de 12 de Maio de 2008, da Associação de Estudantes da Escola Superior de 

Tecnologia de Setúbal, solicitando a isenção do pagamento da estadia de 50 pessoas no Parque 
de Campismo da Ilha da Berlenga, nos dias 7 e 8 de Junho próximo. 

- Deliberado autorizar a utilização do Parque de Campismo da Ilha da Berlenga, com 
redução de 50% do valor das respectivas taxas. (P.º 35/02) 

 
* Carta n.º 27/08, datada de 13 de Maio de 2008, do Grupo Desportivo de Peniche, 

solicitando a cedência de 300 m2 de blocos de pavê, a fim de realizar alguns trabalhos de 
acabamento no seu Estádio. 

- Deliberado adquirir e ceder os materiais, conforme solicitado, e nos termos constantes 
da informação do DOM. (P.º 32/03) 

 
* Carta, datada de 26 de Maio de 2008, da empresa Circolandia, solicitando o 

prolongamento do prazo autorizado para a instalação do circo até dia 1 de Junho próximo. 
- Deliberado autorizar. (P.º 32/05) 
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A Câmara tomou ainda conhecimento da seguinte correspondência e expediente: 
 
* Carta n.º 7AZ/08, datada de 17 de Maio de 2008, da ADAP – Associação de Desporto 

Amador de Peniche, endereçando convite para assistir à Final da Taça “Cidade de Peniche”, que 
se realizará no Estádio do Grupo Desportivo de Peniche, no próximo dia 31 de Maio. (P.º 37) 

 
* Circular n.º 67/2008-PB, datada de 16 de Maio de 2008, da Associação Nacional de 

Municípios Portugueses, prestando alguns esclarecimentos relativamente ao Plano Nacional de 
Abertura de Novas Farmácias (FARMA 2008). (P.º 16/03) 

 
* Carta, datada de 21 de Maio de 2008, do Centro Social do Pessoal da Câmara 

Municipal de Peniche, agradecendo a colaboração prestada aquando da realização da 1.ª Grande 
Estafeta Peniche/Fátima a Correr, que decorreu no passado dia 18 de Maio. (P.º 37) 

 
* Carta n.º 663/C, datada de 16 de Maio de 2008,do STAL – Sindicato Nacional dos 

Trabalhadores da Administração Local, remetendo um aviso prévio de greve para o dia 5 de 
Junho de 2008. (P.º 40/03) 

 
* Carta, datada de12 de Maio de 2008, do Clube Recreativo Penichense, agradecendo o 

acolhimento e o apoio prestado à Banda Juvenil do Município de Gavião. (P.º 37) 
 

ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL DE DESPESA – MODIFICAÇÃO N.º 9: 
 
A Câmara deliberou aprovar a alteração n.º 9 ao Orçamento da Despesa, para o ano em 

curso, a qual regista o valor de 250,00 € em reforços e anulações de despesas correntes e 
28.500,00 € em reforços e anulações de despesas de capital. 

 
ALTERAÇÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS – MODIFICAÇÃO N.º 9: 

 
A Câmara deliberou aprovar a alteração n.º 9 ao Plano Plurianual de Investimentos, para 

o ano em curso, a qual regista o valor de 33.500,00 € em reforços e anulações. 
 

ALTERAÇÃO AO PLANO DE ACTIVIDADES – MODIFICAÇÃO N.º 9: 
 
A Câmara deliberou aprovar a alteração n.º 9 ao Plano de Actividades Municipais, para o 

ano em curso, a qual regista o valor de 2.700,00 € em reforços e em anulações. 
 

REVISÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA N.º 1: 
 
Foi presente a versão final da Revisão n.º 1 ao Orçamento da Despesa, para o ano em 

curso, a qual regista o valor de 817.000,00 € em reforços, tendo a Câmara deliberado submetê-la 
à Assembleia Municipal para ratificação. 

 
REVISÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA N.º 2: 

 
Foi presente a revisão n.º 2 ao Orçamento da Despesa, para o ano em curso, tendo a 

Câmara deliberado propor à Assembleia Municipal a sua aprovação, a qual regista o valor de 
118.000,00 € em reforços. 
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REVISÃO AO ORÇAMENTO DA RECEITA N.º1: 
 
Foi presente a versão final da Revisão n.º 1 ao Orçamento da Receita, para o ano em 

curso, a qual regista o valor de 865.500,00 € em reforços e 48.500,00 € em anulações, tendo a 
Câmara deliberado submetê-la à Assembleia Municipal para ratificação. 

 
REVISÃO AO ORÇAMENTO DA RECEITA N.º2: 

 
Foi presente a revisão n.º 2 ao Orçamento da Receita, para o ano em curso, tendo a 

Câmara deliberado propor à Assembleia Municipal a sua aprovação, a qual regista o valor de 
118.000,00 € em reforços, proveniente da utilização do saldo da gerência anterior e de 
dividendos e participações nos lucros de sociedades e quase sociedades não financeiras. 

 
REVISÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS: N.º 1 
 
 Foi presente a versão final da Revisão n.º 1 ao Plano Plurianual de Investimentos, para o 
ano em curso, o qual regista o valor de 290.000,00 € em reforços, tendo esta Câmara deliberado 
submetê-la à Assembleia Municipal para ratificação. 
 
REVISÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS N.º2: 

 
Foi presente a revisão n.º 2 ao Plano Plurianual de Investimentos, para o ano em curso, 

tendo a Câmara deliberado propor à Assembleia Municipal a sua aprovação, a qual regista o 
valor de 10.500,00 € em reforços e 200.000,00 € em financiamento a definir. 
 
REVISÃO AO PLANO DE ACTIVIDADES N.º1: 
 
 Foi presente a versão final da Revisão n.º 1 ao Plano de Actividades Municipais, para o 
ano em curso, o qual regista o valor de 15.000,00 €, tendo a Câmara deliberado submetê-la à 
Assembleia Municipal para ratificação. 

 
PESSOAL: 

 
Termos de Posse e de Aceitação de Nomeação: 

 
* A Câmara tomou conhecimento que os seguintes funcionários aceitaram a nomeação, 

nas datas e para as categorias a seguir indicadas: 
- João Miguel Serpa Charrinho, como Técnico Profissional Principal (Desenhador), em 

14 de Maio de 2008; 
- Carlos Jorge Madeira Canhoto, como Fiscal Municipal de 1.ª Classe, em 14 de Maio de 

2008; 
- Vítor Filipe Violante Félix da Glória, como Técnico Profissional de 1.ª Classe 

(Desenhador), em 14 de Maio de 2008; 
- Raquel Alexandra Ferreira Coelho Madeira, como Técnica Superior de 1.ª Classe 

(Geografia e Planeamento Regional), em 14 de Maio de 2008; 
- Vítor Manuel Dias Ramos, como Técnico Superior de 1.ª Classe (Sociólogo), em 14 de 

Maio de 2008; 
- Maria Manuela Esteves Gomes, como Técnica Superior de 1.ª Classe (Serviço Social), 

em 14 de Maio de 2008; 
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- Ana Elisa Vieira da Silva Marques da Costa, como Técnica Superior de 1.ª Classe 
(Médica Veterinária), em 14 de Maio de 2008; 

- Luís Manuel da Conceição Rodrigues Veríssimo, como Chefe de Secção, em 14 de 
Maio de 2008; 

- Marieta da Florência dos Santos Soares, como Cantoneiro de Limpeza, em 14 de Maio 
de 2008. 

 
OBRAS MUNICIPAIS: 

 
* Foi presente o mapa de trabalhos a realizar pelas brigadas municipais de 12 de Maio a 6 

de Junho de 2008. 
- Tomado conhecimento. 
 

APOIO ÀS FREGUESIAS DO CONCELHO: 
 
* Na sequência de pedido apresentado pela Junta de Freguesia de Serra d’El-Rei, a 

Câmara deliberou ceder 35 sacos de cimento para o estaleiro daquela freguesia, no valor 
estimado de 124,60 €. 
 
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 7.00 às 24.00 horas, para o estabelecimento de pastelaria e charcutaria, 

denominado “Brismar I”, sito na Rua Tenente Valadim, n.º 1, em Peniche, de que é proprietário 
o Senhor Telmo José da Silva Barbosa. 

- Deliberado que seja visado o horário de funcionamento das 7.00 às 24.00 horas, com 
validade até 31 de Dezembro de 2008. 

 
* Das 7.00 às 2.00 horas, para o estabelecimento de bebidas, denominado “100 % Natura”, 

sito na Rua Tenente Valadim, n.º 47, R/c, em Peniche, de que é proprietário o Senhor José 
Manuel da Cruz Paulino Raimundo. 

- Deliberado que seja visado o horário de funcionamento das 7.00 às 2.00 horas, com 
validade até 31 de Dezembro de 2008. 
 
ASSOCIAÇÃO BERLENGA - LABORATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE: 
 
 * Foi presente uma informação, datada de 26 de Maio de 2008, da Divisão Financeira, 
dando conhecimento da necessidade de se efectuar o pagamento da quota anual da Associação 
referida em epígrafe, assim como de despesas associadas ao arranque da sua actividade. 
 - Deliberado autorizar o pagamento da quota do Município de Peniche, no valor de 
30.000,00 €, nos termos da informação prestada, e ratificar o despacho do Senhor Presidente, 
pelo qual foi autorizada a ordem de pagamento n.º 1512/08, no valor de 573,99 €, respeitante a 
parte da participação da Câmara na adesão à Associação. 
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TARIFA PARA COMPENSAÇÃO DOS ENCARGOS FIXOS SUPORTADOS E DEVIDA 
PELA QUOTA DE DISPONIBILIDADE DO SERVIÇO PRESTADO, CONTRATADO OU A 
CONTRATAR: 

 
Na sequência da deliberação camarária de 31 de Março de 2008, que homologou as 

deliberações dos SMAS, de 28 de Fevereiro de 2008, sobre a abolição da tarifa de aluguer de 
contadores e a fixação de tarifa para compensação dos encargos fixos suportados e devida pela 
quota de disponibilidade do serviço prestado, contratado ou a contratar, e após o Senhor 
Vereador Jorge Abrantes haver prestado os esclarecimentos sobre as dúvidas manifestadas pelos 
demais membros do órgão, a Câmara deliberou remeter para a próxima reunião a decisão sobre o 
assunto. (P.º 43) 

 
PATRIMÓNIO: 

 
Permuta de terrenos: 
 
 * Foi presente uma nova exposição, datada de 31 de Outubro de 2007, do Senhor Amílcar 
Nunes da Costa, relativamente à permuta de um prédio de que é proprietário, sito no Caminho 
dos Moinhos, n.º 13, em Peniche, por um outro do Município, esclarecendo que não tem 
capacidades monetárias para entregar contrapartida monetária para além da referida permuta de 
imóveis. 

- Deliberado informar o requerente de que a Câmara não dispõe de moradia disponível 
com as características pretendidas e que mantém o interesse na permuta do prédio urbano 
propriedade do requerente por lote de terreno municipal e pelos valores e nas condições 
constantes na informação do DPGU, de 24 de Agosto de 2007. 

 
Concessões de estabelecimentos: 
 
 * Requerimento, datado de 9 de Maio de 2008, em nome de Rosinda Maria de Agostini, 
solicitando que a garantia prestada na Caixa Geral de Depósitos, a favor do Município, seja 
substituída por depósito em numerário na tesouraria da Câmara Municipal de Peniche. 
 - Deliberado autorizar que a caução prestada seja substituída por depósito em numerário. 
 
 * Requerimento, datado de 13 de Maio de 2008, em nome de Selma Maria Rico Gaspar, 
solicitando que lhe seja reembolsado o depósito de garantia respeitante ao contrato de concessão 
da exploração do mini-mercado Castelinho, na Ilha da Berlenga, entregue pelo seu falecido 
marido, Nuno Paulo Gomes Francisco. 
 - Deliberado autorizar a restituição da caução prestada por conta da referida concessão da 
exploração. (P.º 32/02) 
 
Arrendamento de terrenos: 
 
 * Carta, datada de 30 de Abril de 2008, do Complexo Turístico do Botado – Mateus 
Ventura Marteleira, solicitando a renovação do arrendamento de uma parcela de terreno, situada 
a sul do Hotel da Praia Norte, em Peniche, por um período de 2 anos, renováveis, a partir do 
próximo mês de Maio. 
 - Deliberado prorrogar o arrendamento, por um período de 2 anos, a contar do termo do 
prazo anterior, fixando-se a renda em 1.580,00 € anuais. (P.º 32/02) 
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MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PARQUE URBANO DA AVENIDA MONSENHOR 
BASTOS E REABILITAÇÃO URBANA DA PRAGEIRA: 
 
 * Informação, datada de 16 de Maio de 2008, da Secção de Património e Aprovisionamento, 
apresentando uma proposta para aquisição do serviço referido em epígrafe, assim como 
respectivos programa de concurso e caderno de encargos. 
 - Deliberado: 
 1.º- Aprovar o programa de concurso e caderno de encargos: 
 2.º- Proceder à abertura de concurso público para prestação do serviço, nos termos dos 
documentos apresentados, fixando-se o preço base do concurso em 100.000,00 €, a que acrescerá 
o IVA, renovável até ao máximo de 3 anos; 
 3.º- Que o júri do concurso tenha a seguinte composição: 
  a) Membros efectivos: Eng.º Nuno Cativo, que presidirá, Eng.º Nuno Carvalho, 
que substituirá o presidente nas suas faltas e impedimentos e Arq.ª Ana Sofia Carriço; 
  b) Membros suplentes: Vice-Presidente, Jorge Alberto Bombas Amador e Dr.ª 
Josseléne Nunes Teodoro. 
 
PROJECTO PLANO DA PRAIA DA CONSOLAÇÃO NORTE: 
 

O Chefe da DGUO, Senhor Arquitecto Ribeiro Gonçalves transmitiu à Câmara que o 
projecto em epígrafe foi reprovado pela CCDRLVT e que a prioridade seguinte vai ser a praia de 
São Bernardino. 
 
VENDA AMBULANTE: 
 
 * Requerimento, em nome de Nuno Marco Pontes Andrade, solicitando autorização para 
proceder à venda ambulante de farturas, pipocas, cachorros quentes, hambúrgueres, bifanas e 
bebidas, junto à Fortaleza de Peniche, durante a Corrida das Fogueiras de 2008. 
 - Deliberado autorizar, nas condições do ano anterior. 
 
TOPONÍMIA: 
 
 * Ofício n.º 269, datado de 19 de Maio de 2008, da Junta de Freguesia de Atouguia da 
Baleia, propondo que seja atribuído o nome de Travessa da Igreja à artéria que nasce na Rua 
Principal e vai no sentido poente, terminando junto à igreja, no lugar de Casais do Júlio, nesta 
freguesia. 
 - Deliberado atribuir o nome, conforme proposto. (P.º 18/03)  

 
PEDIDOS DE INFORMAÇÃO PRÉVIA: 

 
* Foram presentes dois pedidos de informação prévia, em nome de Construções 

Penichense, L.da, para proceder ao loteamento com 17 e 20 lotes, de uma propriedade, situada na 
Estrada dos Remédios, em Peniche. 

- Deliberado dar parecer desfavorável aos pedidos apresentados, pelos motivos e com os 
fundamentos constantes das informações da DGUO, de 28 de Fevereiro de 2008 e 8 de Maio de 
2008, podendo reformular o pedido por forma a respeitar as condições e dar cumprimento às 
orientações que resultam das referidas informações, devendo também aguardar o estudo de 
alinhamentos referido no parecer da DEPPC, de 6 de Maio de 2008, e deliberação, de 10 de 
Março de 2008. 
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LOTEAMENTOS: 
 
Foram presentes e apreciados os seguintes processos de operações de loteamento: 
 
* Proc.º N.º 3/00-Lot/DHU, em nome de Atouleia – Construções L.da e Outro, para 

loteamento de um prédio rústico, sito em Vale da Cal, em São Bernardino, já presente em 
reuniões anteriores. 

- Deliberado, nos termos do disposto no n.º 8 do artigo 27.º do Decreto-Lei N.º 555/99, 
de 16 de Dezembro, aprovar a alteração ao loteamento e a nova planta síntese, que consiste na 
fixação das cérceas máximas de 7,50 m para os lotes 3 e 4 e de 6,50 m para os restantes lotes (1, 
2, 5 e 6) e na eliminação da cave do lote 3. 

 
* Proc.º N.º 16/99-Lot/DHU, em nome de José Rui Cordeiro Pinto, Mulher e Filhos, para 

loteamento de um prédio rústico, sito em Vale da Cal, em São Bernardino, já presente em 
reuniões anteriores. 

- Deliberado, nos termos do disposto no n.º 8 do artigo 27.º do Decreto-Lei N.º 555/99, 
de 16 de Dezembro, aprovar a alteração ao loteamento e a nova planta síntese, que consiste no 
aumento da área bruta de construção do lote n.º 3 que integra o loteamento, que passa a ter 
1.067,20 m2.  

 
LICENCIAMENTO DE OBRAS PARTICULARES: 

 
Foram presentes e apreciados os seguintes processos para licenciamento de obras: 
 
* Proc.º N.º 74/08, em nome de José Simões da Costa Ratola, para proceder à instalação 

de um apoio de praia mínimo, na Praia do Baleal Sul, P23 – L5, no Baleal, já presente em 
reunião anterior. 

- Deliberado aprovar o projecto de arquitectura, por ter merecido os pareceres favoráveis 
das entidades intervenientes e a aprovação pela CCDRLVT, devendo apresentar o levantamento 
topográfico solicitado pelo SIG, ficha electrotécnica e os projectos das especialidades referidos 
na informação da DGUO, de 23 de Abril de 2008, e ser obtido o parecer dos SMAS antes da 
emissão do alvará de licenciamento da construção. 

 
* Proc.º N.º 553/07, em nome de Maria Helena Oliveira Henriques, para legalização de 

moradia unifamiliar e anexos, sitos na Rua Casal dos Ninhos, n.º 3, em Casais do Baleal. 
- Deliberado proceder à audiência prévia da requerente, manifestando a intenção de 

indeferir o pedido, pelos motivos e com os fundamentos constantes da informação da DGUO, de 
17 de Março de 2008. 

 
* Foi ainda presente uma carta, datada de 5 de Maio de 2008, em nome de José Silva 

Santos, apresentando uma reclamação relativamente ao funcionamento da hospedaria a 
“Baleeira” e o “Bar da Ilha”, situados na Rua Raul Brandão, na Ilha do Baleal, nomeadamente 
quanto à alegada ilegalidade que afirma estarem a laborar. 

- Deliberado remeter cópia da informação prestada pelo DPGU, de 23 de Maio de 2008, 
às diversas entidades constantes da reclamação apresentada. 

 
* Foi presente uma informação do Serviço Municipal de Protecção Civil, datada de 15 de 

Fevereiro de 2008, dando conhecimento de que o Senhor José Maria Costa não deu cumprimento 
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à notificação que lhe foi efectuada para proceder ao fechamento de vãos do edifício, sito no 
gaveto das ruas de Santana com a dos Farilhões, em Peniche. 

- Tomado conhecimento e deliberado notificar o proprietário para proceder à caiação do 
imóvel. 

 
DIA NACIONAL DO PESCADOR – PROGRAMA: 

 
A Câmara deliberou aprovar o programa proposto para comemorar o Dia Nacional do 

Pescador, que decorrerá no próximo dia 31 de Maio, bem como a realização da sua reunião 
extraordinária nele prevista, no mesmo dia, pelas 15,30 horas, no Largo da Ribeira, em Peniche, 
para homenagem aos pescadores de Peniche. 

 
DIA NACIONAL DO PESCADOR – HOMENAGENS: 

 
Como forma de assinalar o Dia Nacional do Pescador, à semelhança dos anos anteriores e 

na sequência de propostas do Sindicato dos Trabalhadores da Pesca do Centro, da CAPA – Coo-
perativa dos Armadores da Pesca Artesanal, CRL e AMAP – Associação dos Armadores de 
Pesca do Centro, a Câmara deliberou prestar homenagem às seguintes personalidades, como 
forma de, por esta via, homenagear as Gentes do Mar, que pela sua dedicação à causa da pesca, 
são merecedores de reconhecimento público: 

 
Homenagem Póstuma: 
“Rosa Maria Eustáquio Caneira: 
Nasceu a 1 de Abril do ano de 1960 e faleceu, inesperadamente, no passado dia 10 deste 

mês de Maio.  
 Filha do pescador Elísio Caneira e da tratadora de peixe da ribeira Isaura Borges 
Eustáquio Caneira. 
 Primeira funcionária do Sindicato dos Pescadores de Peniche, criado em finais de 1974, 
iniciou, em Janeiro de 1975, o exercício de uma actividade administrativa que, inicialmente, 
parecia uma profissão de escritório como a de tantos outros trabalhadores anónimos que 
trabalham nos papéis. 
 Desde cedo, e particularmente durante o período do pós revolução de Abril, se viria a 
perceber o seu espírito de entrega permanente de uma pura militante sindicalista, disposta a tudo 
para ajudar a conseguir os objectivos traçados pelo Sindicato onde trabalhava em prol da classe a 
que o seu pai e muitos outros pertenciam. 
 Durante muitos anos não havia horário a cumprir, nunca houve o propósito de receber 
horas extraordinárias, muitas vezes não existiam Sábados e Domingos para descansar e, algumas 
vezes, os dias de trabalho pegavam-se aos dias seguintes, sem haver noite de descanso. 
 A jovenzinha que tinha entrado para aprender, no ano de 1974, na antiga Casa dos 
Pescadores, e se transferiu para a fundação do Sindicato dos Pescadores, para a sua sede da Rua 
Marquês de Pombal, onde viria a permanecer durante trinta e três anos, rapidamente se tornaria 
numa mulher com recurso a expedientes rápidos e eficientes na procura da resolução de 
problemas dos pescadores e atadeiras que, durante muitos anos, vieram à sua procura. 
 O seu modo próprio, conversador, de trato fácil e humilde, retirados das raízes de seu pai 
pescador e de sua mãe, trabalhadora de peixe na ribeira, de quem tinha um orgulho e uma 
vaidade ilimitadas, serviram de razão e de bandeira durante todos estes anos que duraram a sua 
entrega. 
 Há cerca de uma dúzia de anos e em resultado das alterações verificadas nas práticas de 
outros sindicatos, foi com naturalidade que a vimos assumir de corpo inteiro, com competência e 
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responsabilidade, a ajuda a muitas centenas de trabalhadores, do comércio aos escritórios, da 
construção civil, da hotelaria aos metalúrgicos e finalmente, ainda com maior entrega nos 
últimos anos e de forma mais particular, às trabalhadoras das empresas que trabalham o peixe no 
nosso concelho e de entre estas, de forma muito sentida na sua proximidade, às trabalhadoras da 
IZIP, da Sardinal e da Ramirez. 
 Sempre pronta a ouvir e a dar o seu contributo para resolver os problemas com que era 
confrontada diariamente, por vezes exagerava nos limites a sua entrega. 
 Fazia o papel de advogada e de confessora, de psicóloga e amiga. 
 Mulher, filha, esposa, mãe e irmã, de carácter forte e presente, esquecia-se muitas vezes 
de si própria e avançava decididamente ao encontro de vários desafios que lhe eram propostos. 
 Foi assim, com naturalidade, que a vimos chegar a autarca. 
 Foi por isso que abraçou, há alguns anos, responsabilidades como dirigente sindical no 
Sindicato dos Escritórios. 
 A maior homenagem que o Sindicato dos Pescadores desta terra lhe pode fazer é a de 
reconhecer publicamente que não é possível substituir a Rosa Caneira, a Rosa do Sindicato. 
 É hábito dizer-se que não há pessoas insubstituíveis, mas também é verdade que é muito 
difícil substituir as pessoas certas para determinados lugares. 
 A imensa multidão que a acompanhou e a homenageou até à última morada, no passado 
dia 12, onde se destacavam muitos pescadores e mulheres operárias e muitos outros 
trabalhadores e amigos, são a prova e o reconhecimento da sua dedicação em prol dos mais 
humildes e dos mais necessitados.  

Obrigado Rosa Caneira, obrigado Rosa Maria.” 
 
Homenagem a uma turma de alunos do Forpescas: 
“Este ano, a Comissão Organizadora das comemorações, tomou a decisão de homenagear, 

uma turma de alunos do Forpescas, constituída por: 
- Ana Maria Domingues Vieites; 
- Augusto Manuel Colitro Pinheiro; 
- Elisabete Cristina Oliveira Rodrigues; 
- Ellen Fernandes António de Carvalho; 
- Fernando Alberto de Jesus Espírito Santo; 
- Filipe José Martins Fernandes; 
- Gonçalo Ribeiro Martins; 
- Hugo João de Sousa Vieira Dias; 
- Hugo Miguel Vasco Galego; 
- João Carlos Ferreira Correia; 
- José Manuel Pereira da Silva; 
- Luis Miguel Antunes Martins; 
- Márcio Filipe Ribeiro Caetano; 
- Nuno Miguel da Fonseca Fernandes; 
- Rodrigo José dos Santos Firmino; 
- Rui Alexandre Vasco Galego; 
- Sara Morins Leigo; 
- Sérgio Paulo Leal Ferreira; 
- Vitor Slof Monteiro. 

 Em momentos de crise, de incertezas e de dificuldades é necessário apostar com firmeza 
em algo que nos posso dar alento.   
 Queremos simbolizar com esta nossa atitude, a esperança, nos jovens, na Pesca, na 
formação profissional e no futuro da nossa Comunidade ligada à Pesca e ao Mar.” 
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Homenagens: 
“Henrique Filipe Gomes, de 65 anos de idade e Daniel Mendes Vitorino, com 60 anos 

ligados ao mar profissionalmente desde a adolescência, fizeram parte do percurso de vida em 
comum. 
 Ambos são armadores empresários na pesca. 
 Uma aventura que começou para o Henrique Filipe, aos catorze anos, a bordo de um 
barquinho de nome “Rosa Estrudes” que, naquele tempo, a início da década de 60, se dedicava a 
apanha da lagosta com os tradicionais covos, chamados de madeira. 
 São aquelas vidas cujas vivências e percursos dariam enciclopédias marítimas. 
 Conversas de nos perdermos no tempo. 
 Pormenores para quem aprecia a pesca, o mar e as conversas, e que nos deliciam a cada 
passo. 
 Em 1969, iniciaram a aventura como pequenos proprietários, executando a actividade a 
bordo da embarcação “Milagre”, barco amarelo que, no meio das outras pescas, também se 
dedicava a apanha do limo. 
 Barco que pagaram rapidamente e nesse mesmo ano, compraram outra embarcação, o 
“Mar Largo” que provocou a criação da empresa Vitorino & Gomes. 
 Muitos anos passaram, outros barcos foram adquiridos: “Irmãos Passos”, “Corália” e, dos 
mais conhecidos, o “Eros” e o “Mestre Malheiros”. 
 Um dos primeiros portugueses a iniciar a experiência das Sociedades de Pesca Luso-          
-Marroquinas. Foi na Costa de Marrocos e na pesca abundante e de muito trabalho, com a ajuda 
das suas tripulações, que fizeram o grande percurso que os levou à internacionalização das suas 
empresas. 
 Hoje, cada um com as suas empresas. 
 Henrique Gomes, com a família, possui sete navios, três de bandeira portuguesa e quatro 
com bandeira estrangeira. 
 Barcos fábricas, congeladoras autorizados a exportar pescado para todos os países de 
Mundo. 
 Dedicam-se à pesca de mariscos e ao óleo de barroso. 
 Em 2006, recebeu o primeiro prémio como empresa de pesca do Gana, reconhecimento 
pelas qualidades dos seus produtos e pelas quantidades pescadas. 
 Daniel Mendes Vitorino, possui dois navios, um que pesca regularmente no Índico e 
outro na Costa Portuguesa. 
 A ambos, Peniche, deste modo, agradece o seu exemplo, entrega, perspicácia e dedicação.” 

 
Homenagem às mulheres atadeiras da pesca: 
“Este ano, vimos também chegado o momento, para, publicamente, homenagearmos as 

mulheres atadeiras da pesca. 
 Companheiras de sempre dos nossos pescadores das traineiras da sardinha e das 
embarcações artesanais. 
 Com a sua arte e engenho, entrega e dedicação, a bordo, no campo ou nos armazéns, 
sempre pugnaram para resolver os problemas que lhes eram apresentados. 
 Remendar ou fazer novas redes é a sua tarefa. 
 Pelas suas mãos robustas, rápidas e também dedicadas, passaram anos de história que 
fizeram de Peniche o principal porto de Pesca do país. 
 A elas também se deve o engrandecimento da nossa terra nas últimas décadas. 
 Assim, homenageamos as atadeiras da pesca da sardinha, na pessoa da Maria Eugénia 
Silvério Borges, e as atadeiras da chamada pesca artesanal, na pessoa de Maria Ascensão 
Oliveira Marnoto Sousa. 
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Ambas iniciaram a sua profissão muito novinhas, permanecendo em actividade até aos 
dias de hoje. 

Maria Eugénia, nasceu em 9 de Fevereiro de 1942. Maria Ascensão, nasceu em 7 de 
Julho de 1948. 

Através destas duas mulheres, Peniche e o Sector das Pescas agradecem a todas as muitas 
mulheres atadeiras que deram o seu contributo ao Sector e à Cidade de Peniche. 

Todas merecem sentir-se hoje homenageadas. 
Obrigado a todas as atadeiras.” 
 

REUNIÕES DE CÂMARA: 
 
Considerando que se vai entrar no período de férias e à semelhança do que se tem feito 

nos anos anteriores, a Câmara deliberou que as suas reuniões ordinárias, até final do mês de 
Setembro próximo, tenham lugar nos seguintes dias: 2, 16 e 30 de Junho, 14 e 28 de Julho, 11 e 
25 de Agosto e 8 e 22 de Setembro, o que se fará público. 

Deliberado, ainda, que todas as reuniões são públicas, com excepção da fixada para o dia 
30 de Junho. 

 
ENCERRAMENTO: 

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

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

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

 
 


