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ACTA N.º 24/2008 
 
         ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 
         REALIZADA NO DIA 2 DE JUNHO DE 2008: 
 
Aos dois dias do mês de Junho 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, Francisco Manuel Pinto da França Salvador e Paulo Jorge Leal Rodrigues, 
Vereadores, reuniu, ordinariamente, a Câmara Municipal de Peniche. 

A reunião foi aberta, pelo Senhor Presidente, eram quinze horas. 
A Câmara passou a apreciar os assuntos a seguir indicados, tendo as deliberações, quando 

não sejam indicados outro resultado e forma de votação, sido tomadas por unanimidade e 
votação nominal. 

 
PERÍODO DE AUDIÇÃO DO PÚBLICO 

 
No período reservado à audição do público, intervieram: 
- Valeriana Rodrigues, que solicitou indicações de como deverá proceder para que a 

Câmara aprove a alteração ao projecto de obras n.º 11/05, em nome de Nuno Paulo Ricardo 
Henriques, sendo que está disponível para aceitar as condições que visem a regularização dos 
trabalhos efectuados através do rebaixamento da cércea até 0,45 m. Tomado conhecimento e 
informado que o assunto iria ser apreciado em deliberação autónoma do decorrer da reunião. 

- Maria Carolina Azevedo e Silva, que voltou a reclamar sobre o ruído provocado pelo 
canil instalado junto à sua residência, apresentando uma gravação áudio para o efeito. Declarou 
que o que pretende da Câmara é a tomada de medidas concretas que acabem com os barulhos. O 
Senhor Presidente da Câmara declarou que a situação não é do agrado da Câmara e que o 
problema persiste há muitos anos. A Câmara irá actuar de acordo com o que está preceituado 
legalmente através da identificação dos proprietários dos canídeos e do canil e aconselhar dentro 
do que estiver ao seu alcance a tomada de atitude e respeito pelos outros. 

- José Carlos Caldas Sousinha e Vítor Jorge Carvalho, que solicitaram informação sobre 
o resultado da queixa que apresentaram relativa ao ruído produzido pela actividade musical 
desenvolvida no estabelecimento de bebidas “Art’Café”, algumas vezes ultrapassando o horário 
limite de funcionamento. Deliberado que o DEA promova nova medição acústica ao 
estabelecimento e informado que os licenciamentos para emissão de música ao vivo iriam ser 
suspensos até à data do conhecimento do resultado da medição efectuada. 

 
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 27 de Maio, com o Dr. Cotralha, Director do Centro de Respostas Integradas do 

Oeste, sobre o estabelecimento de novas instalações do ex-CAT – Centro Apoio à 
Toxicodependência. Foi colocada uma ficha de projecto de candidatura ao PAO, aguardando-se 
a disponibilização do projecto e respectiva memória descritiva; 
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- No dia 29 de Maio, com a Iberogestão, sobre a elaboração de proposta de reestruturação 
organizacional dos serviços do Município. Declarou que logo que haja documento, já com 
alguma consistência o fará chegar à Câmara para apreciação; 

- No dia 29 de Maio, sobre o PUBaleal; 
- No dia 29 de Maio, na reunião extraordinária da Assembleia Municipal de Peniche, 

onde foi também apresentado o estudo sobre a implantação de superfícies comerciais em Peniche; 
- No dia 31 de Maio, na reunião extraordinária da Câmara Municipal de Peniche 

subordinada ao tema “Dia Nacional do Pescador”; 
O Senhor Presidente da Câmara informou, ainda, das iniciativas, actividades e eventos 

em que participou: 
- No dia 27 de Maio, no acto de assinatura da escritura de venda de uma parcela de 

terreno, sita em Reinaldes, à Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de São Leonardo de 
Atouguia da Baleia, destinada à construção da casa mortuária e outras dependências; 

- No dia 27 de Maio, na sessão comemorativa do 30.º aniversário da Cercipeniche, onde 
foram entregues prémios do concurso de espantalhos às crianças das Escolas do 1.º ciclo e dos 
Jardins-de-infância; 

- No dia 28 de Maio, na sessão comemorativa do 50.º aniversário da Nigel, L.da. Propôs 
que se endereçasse um voto de felicitações à empresa e desejasse os melhores sucessos 
empresariais, a que se associaram os demais membros da Câmara; 

- No dia 28 de Maio, na apresentação pública da iniciativa Caixa Fã, que integra a 
realização do Futebol de Praia e cuja 1.ª etapa começará na Praia do Baleal, de 6 a 10 de Junho 
corrente; 

- No dia 29 de Maio, na apresentação pública do Festival Sabores do Mar, levada a efeito 
nas instalações do Instituto de Socorros a Náufragos; 

- No dia 30 de Maio, na sessão de abertura do Encontro de Equipas de Rua; 
- No dia 30 de Maio, no funeral do Almirante Andrade e Silva, onde transmitiu à família 

as condolências por tão infausto acontecimento. Propôs a aprovação de um voto de pesar e a 
apresentação das condolências à família enlutada, a que se associaram os demais membros da 
Câmara; 

- No dia 31 de Maio, na sessão de entrega de diplomas e emblemas aos associados da 
AEFCR Penichense pelos seus 25 e 50 anos, respectivamente, de permanência como sócios da 
colectividade, respectivamente, tendo manifestado o seu reconhecimento a todos os que têm 
contribuído para a afirmação da Associação; 

- No dia 1 de Junho, na abertura oficial da época balnear, com a presença do Senhor 
Chefe de Estado-Maior da Armada, onde foi reconhecido o envolvimento do Município no apoio 
concedido. Aproveitou para reiterar o convite para que o Dia da Marinha 2009 fosse celebrado 
em Peniche; 

- No dia 1 de Junho, na inauguração das obras da Igreja de Nossa Senhora da Conceição, 
da vila de Atouguia da Baleia. Salientou os custos que envolveram o investimento efectuado, e 
quais são merecedores do apoio da Câmara; 

O Senhor Presidente da Câmara informou, por último, que, tendo sido convidado, iria estar 
presente no Programa “Pós e Contras”, cuja temática tem a ver com as questões ligadas ao mar. 

 
Senhor Vice-Presidente da Câmara: 
Apresentou o documento que a seguir se transcreve: 
“- Reunião com dois representantes da empresa “Divulgação”, que pretendem realizar no 

nosso Concelho, iniciativas de promoção e venda de livros. 
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- Participação na inauguração da exposição de espantalhos denominada “Vamos espantar 
o preconceito”, e na respectiva entrega de prémios à comunidade educativa (escolas do 1º ciclo e 
educação pré-escolar). 

- Reunião com a ADAP – Associação Desportiva de Futebol Amador de Peniche. 
- Participação nas comemorações do 50º Aniversário da empresa “Nigel”, associando-se 

ao voto apresentado pelo Sr. Presidente. 
- Reunião com representantes do Centro de Canoagem do Oeste. 
- Participação na reunião extraordinária da Assembleia Municipal de Peniche. 
- Participação na iniciativa de apresentação do Festival Sabores do Mar 2008. 
- Reunião com a Iberogestão. 
- Participação na tomada de posse dos Órgãos Sociais do Grupo Desportivo de Peniche. 
- Participação nas actividades integradas no Dia Mundial do Pescador, marcados no 

essencial pela discussão das questões ligadas ao sector das pescas. 
- Participação na iniciativa cultural, denominada “Rock in Rei”, em Serra D’El-Rei. 
- Participação na abertura da final do torneio de xadrez, que decorreu no Clube 

Recreativo Penichense. 
- Participação na cerimónia de abertura da Época Balnear 2008, que decorreu na Praia do 

Baleal. Cerimónia que decorreu com grande participação. 
- Participação na iniciativa oficial da reabertura da Igreja de N. Srª da Conceição, objecto 

de uma intervenção, em Atouguia da Baleia. 
Intervenções executadas pelo DOM: 
- Aplicação de tapete na Rua dos Arneiros, em Geraldes, e na zona do Molhe Leste, junto 

à concessão do Município; 
- Aplicação de tapete na Rua do Juncal.” 
Partilhou a informação de que tinha sido dado parecer favorável pelo GEPE/Ministério 

da Educação às três candidaturas apresentadas para o Centro Escolar de Atouguia da Baleia e 
núcleos escolares de Ferrel e de Serra d’El-Rei, as quais demonstram a justeza das opções 
tomadas pelo Município. Referiu, ainda, que iria comunicar às Escolas e ao Conselho Municipal 
de Educação tal decisão. 

 
Senhor Vereador Jorge Abrantes: 
- Deu conhecimento que, na próxima 3.ª feira, irá realizar-se na AMO uma reunião 

preparatória dos Municípios com a Empresa Geral de Fomento para discussão se alguns pontos 
sobre a fusão e constituição de uma nova sociedade, e sobre a qual foi disponibilizada um 
conjunto de documentação, que se encontra junto à acta da Assembleia Geral da Resioeste para 
apreciação no decurso da reunião; 

- Informou que na reunião ordinária dos SMAS, realizada no dia 30 de Maio de 2008, e 
tendo em consideração o novo projecto de decreto-lei que estabelece o regime jurídico sobre o 
tarifário dos Serviços Públicos de Abastecimento de Água, de Saneamento de Águas Residuais 
Urbanas e Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos e os esclarecimentos prestados pelo IRAR, foi 
deliberado revogar a sua deliberação de 23 de Maio e manter o já deliberado em 28 de Fevereiro 
de 2008 sobre a fixação da tarifa fixa de disponibilidade. 

 
Senhor Vereador Francisco Salvador: 
Apresentou a seguinte declaração de protesto: 
“Protesto-repúdio pelo discurso proferido pelo Presidente na reunião de Câmara do 

passado dia 31 de Maio. Em resposta a um discurso eminentemente político, certamente por falta 
de argumentos, o Senhor Correia Santos fez um discurso altamente ofensivo, um ataque pessoal. 
Sinto-me ofendido. Foi um discurso inqualificável e indescritível. Foi ofensivo e humilhante. 
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Nunca nesta casa, uma reunião de Câmara havia sido transformada tão radicalmente num 
comício de tão baixo nível. O Senhor Correia Santos confundiu política com discussão de 
comadres. Transformou uma sessão de homenagem numa peixeirada. 

Perdi toda a consideração pelo Senhor Correia Santos, como presidente, como político e 
como pessoa. Como presidente pela falta de classe demonstrada. Como político pela falta de 
democraticidade. Como pessoa pela falta de educação. Quem não respeita não pode ser 
respeitado. 

Exijo a integral transcrição do discurso na acta. Essa acta irá guardar para memória futura 
um dos mais baixos momentos desta Câmara. Discurso trauliteiro e caciquista, digno do pior dos 
piores dias do antes do 25 de Abril de 74. 

Só voltarei a aprovar actas após a aprovação da acta da reunião de 31 de Maio. 
Não aceito aprovações em minuta.” 
- Solicitou que, para consulta, lhe fosse facultado o acesso a todos os documentos de 

despesas (facturas, recibos e autorizações de pagamento) liquidados nos últimos seis meses 
através do Fundo Permanente. 

O Senhor Presidente informou que iria apresentar declaração onde irá assumir a sua 
posição sobre aquilo que foi dito. Referiu que a questão não foi séria como foi colocada face ao 
conjunto de inverdades que foram ditas, uma vez que tudo se tem feito para que os destinos de 
Peniche tenham um rumo. Declarou, ainda, que foi o sentimento de injustiça que teve naquele 
momento que provocou a sua reacção. 

 
Senhor Vereador Paulo Rodrigues: 
Procedeu à leitura do texto, que a seguir se transcreve: 
“O PSD manifesta o seu repúdio pela intervenção do Sr. Presidente da CM Peniche no 

que concerne aos ataques proferidos à pessoa do Sr. Vereador Francisco Salvador. O PSD não se 
revê nessa forma antidemocrática de fazer política, o Sr. Presidente abusou das suas 
prerrogativas e utilizou métodos que em lugar algum podemos classificar como democráticos. 
Aceitamos que se possam utilizar argumentos de natureza politica nas intervenções que se fazem 
mas nunca ataques de natureza pessoal que se situem já no campo da educação ou da falta dela.  

O PSD gostaria também de realçar a falta de verdade latente nas declarações do Sr. 
Presidente relativamente à falta de interesse do Sr. Vereador Francisco Salvador para com os 
assuntos do concelho. O PSD gostaria também de realçar as propostas concretas que o Sr. 
Vereador apresentou nas suas declarações no dia 31/05/2008. Por último o PSD aguarda da parte 
do Sr. Presidente da Câmara uma retratação pública pelas afirmações por si proferidas que de 
uma forma que consideramos antidemocrática, puseram em causa a honra do Sr. Vereador 
Francisco Salvador e a própria actuação do PSD no concelho de Peniche.” 

- Perguntou se existe mais algum desenvolvimento sobre o Centro Educativo de Atouguia 
da Baleia, após o dia 29 de Abril. O Senhor Presidente de Câmara informou que se anda a 
trabalhar no sentido de se realizar nova reunião para apreciação do assunto; 

- Manifestou a sua surpresa pelo facto de só em cima do acontecimento ter sabido da 
apresentação pública do Festival Sabores do Mar e chamou a atenção de que o folheto ainda não 
tinha sido apresentado. O Senhor Presidente da Câmara informou que é hábito fazer-se 
conferências de imprensa sem a presença dos Vereadores, que não foi o caso aquando da 
divulgação e promoção do “Destino de Peniche” e do Festival Sabores do Mar, no restaurante 
“D. Tonho”, no Porto, por ser uma situação diferente. Por ter sido associada à iniciativa, a Porto 
Editora vai oferecer um livro a cada aluno do ensino básico, como retribuição do gesto. Disse, 
ainda, que o atraso verificado na divulgação da iniciativa se deveu à necessidade de se alterarem 
as datas; 

- Disse estranhar a ausência de convite à ACISCP para estar presente na sessão da 
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Assembleia Municipal aquando da apreciação do estudo sobre as grandes superfícies comerciais. 
O Senhor Presidente da Câmara informou que o documento foi apresentado na altura devida na 
Câmara, não foi feito convite especial a ninguém e foi disponibilizado o estudo tal como foi 
apresentado. Disse, ainda, que oportunamente será efectuada reunião sobre o Pacto Cívico 
enquadrada em outras iniciativas; 

- Realçou o facto da abertura oficial da época balnear ter sido feita em Peniche e a 
inauguração das obras de recuperação da Igreja de Nossa Senhora da Conceição, em Atouguia da 
Baleia. 

 
Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 
Manifestou a sua apreensão pelo facto da data da reunião a efectuar com os subscritores 

da exposição sobre o PUBaleal ter sido sucessivamente alterada e, para surpresa sua, só no dia 
29 de Maio se discutir a metodologia. Salientou que o assunto foi tratado sem a antecedência que 
merecia e perguntou se houve alguma alteração significativa que a Câmara não tivesse 
conhecimento antes da reunião com os técnicos e fora da presença daqueles. Solicitou a 
disponibilização do documento para análise. O Senhor Presidente da Câmara informou que o 
documento foi remetido para apreciação de acordo com o cronograma apresentado e que o 
adiamento se deveu ao muito trabalho que está a ser desenvolvido pelos serviços; 

- Solicitou informação sobre o resultado do inquérito efectuado no âmbito do processo de 
concurso para Coordenação das Piscinas Municipais, referindo ser inadmissível e lamentável que 
passados 8 meses ainda não se saiba o resultado. O Senhor Presidente da Câmara solicitou ao 
Senhor Técnico Superior de Administração que disponibilizasse a informação existente sobre o 
processo; 

- Perguntou se a Câmara foi convidada para a apresentação pública do Festival Sabores 
do Mar; 

- Declarou que, associado ao 50.º aniversário da empresa Nigel, L.da, iria apresentar na 
próxima reunião proposta para atribuição da medalha de mérito da economia. O Senhor 
Presidente da Câmara disse comungar da mesma intenção; 

- Questionou sobre o ponto de situação do canil intermunicipal de Peniche/Lourinhã. O 
Senhor Presidente da Câmara informou que está a ser estudada outra solução pelo Município do 
Cadaval a integrar numa candidatura ao PAO; 

- Fez referência ao estudo apresentado sobre as grandes superfícies comerciais e ao facto 
de, ao contrário do processo do “Modelo” que se encontra já resolvido, se encontrar pendente e 
há muito mais tempo, a implementação de uma grande superfície Ecomarché, na freguesia de 
Atouguia da Baleia, e sobre a qual se deverá produzir uma decisão. O Senhor Presidente da 
Câmara disse que a questão está associada ao PU de Atouguia da Baleia e solicitou ao DPGU 
que o assunto seja presente em próxima reunião; 

- Manifestou a sua preocupação relativamente aos processos de contra-ordenação que 
impedem sobre os SMAS, chamando a atenção para a resolução do problema do Regulamento 
sobre a Drenagem de Águas Residuais e necessidade de implementação de uma política de 
melhoramento do funcionamento da ETAR em que as empresas sejam obrigadas a cumprir as 
regras estipuladas, sob pena de sancionamento. O Senhor Vereador Jorge Abrantes informou que 
os SMAS estão a trabalhar na defesa a apresentar, sendo que na próxima reunião o Conselho de 
Administração terá que decidir qual a metodologia a adoptar sobre o assunto.  

- Informou, ainda, da regulamentação produzida pelo Governo de incentivos ao programa 
operacional das pescas, cuja importância a Câmara deverá ser parte activa no processo no que 
respeita a aspectos de natureza ambiental; 

- Aludiu ao Dia Nacional do Pescador e ao momento despropositado da intervenção 
efectuada pelo Senhor Presidente da Câmara, referindo que transformar uma declaração de luta 
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político-partidária num discurso de ataque pessoal não se justifica nem valoriza a cerimónia, pelo 
contrário, a forma como o Senhor Presidente da Câmara se dirigiu ao Senhor Vereador Francisco 
Salvador não dignifica o Dia do Pescador nem o cargo de Presidente da Câmara. 

 
Senhor Vereador Joaquim Raul: 
- Declarou que na reunião extraordinária da Câmara, realizada no dia 31 de Maio, para 

comemoração do Dia Nacional do Pescador, a presença significativa de público e o seu 
comportamento em muito dignificou o momento evocativo, não obstante o actual contexto das 
pescas estar a passar por um dos períodos mais difíceis dos últimos anos; 

- Disse, após reflectir sobre o assunto e não concordando com uma boa parte das 
declarações produzidas pelo Senhor Vereador do PSD, não aceitar a forma como o Senhor 
Presidente da Câmara se dirigiu ao Senhor Vereador Francisco Salvador, chamando a atenção 
que a luta político-partidária deve ser entendida de forma diferente e com ausência de ataques 
personalizados que põem em causa a dignidade das pessoas e lamentando que o Dia do Pescador 
tivesse ficado manchado por este episódio. 

 
PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

ACTAS DE REUNIÕES ANTERIORES: 
 

Foram presentes e assinadas as actas das reuniões camarárias realizadas nos dias 19 e 26 
de Maio último, 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 30 de Maio último, tendo a Câmara verificado e aprovado os 
saldos de, respectivamente: 

Câmara Municipal (de operações orçamentais): 1.759.170,89 € (um milhão setecentos e 
cinquenta e nove mil cento e setenta euros e oitenta e nove cêntimos). 

Câmara Municipal (de operações não orçamentais): 236.574,64 € (duzentos e trinta e seis 
mil quinhentos e setenta e quatro euros e sessenta e quatro cêntimos). 

Serviços Municipalizados (de operações orçamentais): 1.918.031,96 € (um milhão 
novecentos e dezoito mil trinta e um euros e noventa e seis cêntimos). 

Serviços Municipalizados (de operações não orçamentais): 316.439,92 € (trezentos e 
dezasseis mil quatrocentos e trinta e nove euros e noventa e dois cêntimos). 

 
CORRESPONDÊNCIA: 

 
Foi presente e apreciada a seguinte correspondência: 
 
* Carta, datada de 25 de Março de 2008, da ADEPE – Associação para o 

Desenvolvimento de Peniche, reiterando o pedido já apresentado, em reunião de 12 de Fevereiro 
último, quanto ao interesse na celebração de um protocolo de cooperação com o Município, que 
permita optimizar as potencialidades e recursos daquela Associação, nomeadamente a 
prorrogação do prazo de concessão de subsídio. 

- Deliberado oficiar à ADEPE no sentido de apresentar o Orçamento e o Plano de 
Actividades para o ano económico de 2008 e prestar informação sobre a que respeita a dívida a 
terceiros de curto prazo. 

O Senhor Vereador Jorge Abrantes não participou na discussão e votação deste assunto. 
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* Ofício n.º 145/08, datado de 19 de Maio de 2008, da Junta de Freguesia de Conceição, 
solicitando a atribuição de um subsídio, correspondente a 50% do valor das peças a adquirir para 
reparação do Dumper. 

- Deliberado conceder à Junta de Freguesia de Conceição um subsídio, no valor de 
401,20 €, que corresponde a 50% do valor do arranjo do Dumper. (P.º 28) 

 
* Fax, datado de 27 de Maio de 2008, da Junta de Freguesia de Ajuda, solicitando o 

registo de uma retroescavadora, recentemente adquirida, na lista de abastecimentos deste Município. 
- Deliberado autorizar, conforme solicitado, devendo os serviços jurídicos municipais 

apresentarem proposta de alteração aos protocolos celebrados com as Juntas de Freguesia que 
contemple o fornecimento de combustíveis. (P.º 28) 

 
* Carta, sem data, da Associação Recreativa e Cultural de São Lourenço da Carqueja, 

solicitando apoio financeiro destinado à reparação do telhado daquela Associação. 
- Deliberado conceder à Associação Recreativa e Cultural de São Lourenço da Carqueja 

um subsídio, no valor de 3.403,60 €, que corresponde a 50% do valor das despesas com a 
execução de obras no seu edifício-sede.  

 
* Carta n.º 49/08, datada de 26 de Maio de 2008, da Associação Juvenil de Peniche, 

solicitando autorização para proceder ao encerramento ao trânsito da Rua 13 de Infantaria, no 
próximo dia 26 de Julho, das 21.30 às 00.30 hora, a fim de se realizar a 9.ª edição do “Peniche 
Moda”. 

- Deliberado autorizar o encerramento da Rua 13 de Infantaria, conforme pretendido, 
devendo dar-se conhecimento à PSP e ao DOM. (P.º 18/02) 

 
* Ofício n.º 3239, datado de 27 de Maio de 2008, do ICNB – Instituto da Conservação da 

Natureza e da Biodiversidade, solicitando a designação de um representante do Município no 
Conselho Estratégico da Reserva Natural das Berlengas. 

- Deliberado designar o Senhor Presidente da Câmara para representante da Câmara. (P.º 
16/01) 

 
* Ofício n.º 7896, datado de 27 de Maio de 2008, da Câmara Municipal de Torres 

Vedras, solicitando a emissão de parecer, em articulação com a UDO – União Desportiva do 
Oeste, relativamente à realização do 31.º Grande Prémio Internacional de Ciclismo de Torres 
Vedras – Troféu Joaquim Agostinho, que terá lugar de 9 a 13 de Julho próximo. 

- Deliberado emitir parecer favorável. (P.º 16/02) 
 
* Carta, datada de 29 de Maio de 2008, da Resioeste, remetendo minuta da acta daquela 

Assembleia-Geral, realizada em 29 de Maio último. 
- Deliberado autorizar a Resioeste e/ou a Empresa Geral do Fomento a conduzir o 

processo de constituição da sociedade, por fusão da Resioeste e Valorsul, S.A., bem como a 
criação de um novo sistema multimunicipal em substituição dos geridos por estas duas 
sociedades, sem prejuízo das decisões que vierem a ser tomadas pelos órgãos autárquicos 
municipais competentes. (P.º 35/01) 

 
* Carta, datada de 27 de Maio de 2008, da secção de xadrez da Associação de Educação 

Física, Cultural e Recreativa Penichense, solicitando apoio financeiro e logístico para a realização 
da fase final do Campeonato Distrital Absoluto e do Campeonato Distrital Feminino Absoluto, 
que irá decorrer nos dias 1, 8, 10 e 11 de Junho corrente. 



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Acta da reunião de 02.06.2008 * Livro 99 * Fl.241 

- Tomado conhecimento e deliberado dispensar o apoio logístico que materialmente seja 
possível e assumir a responsabilidade pelo pagamento dos encargos financeiros ao nível da 
elaboração dos cartazes promocionais e divulgação do evento, nomeadamente através do quadro 
electrónico e com a oferta do jantar, a realizar na cantina municipal. 

 
* E-mail, datado de 2 de Junho de 2008, da Vespa Clube do Oeste, solicitando diverso 

apoio logístico para a realização do seu Encontro Nacional de Vespas, que terá lugar nos 
próximos dias 5 e 6 de Julho. 

- Deliberado dispensar o apoio logístico que materialmente seja possível e assumir a 
responsabilidade pelo pagamento dos encargos com a impressão dos cartazes alusivos ao evento. 

 
A Câmara tomou ainda conhecimento da seguinte correspondência e expediente: 
 
* E-mail, datado de 28 de Maio de 2008, do CEFOC – Centro de Formação Contínua da 

Universidade Fernando Pessoa, remetendo convite para participar numa Aula Aberta sobre 
“Cidadania e Participação Política: dos Partidos Políticos à Participação Política da Sociedade 
Civil”, que terá lugar no próximo dia 7 de Julho. (P.º 40/06) 

 
* Carta n.º 51/08, datada de 26 de Maio de 2008, da Associação Juvenil de Peniche, 

agradecendo o apoio concedido no âmbito dos projectos “Abril livros mil” e “Parêntesis”. (P.º 37) 
 
* Ofício n.º 974/2008, datado de 30 de Maio de 2008, do Gabinete do Ministro da 

Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas, dando conhecimento da impossibilidade de 
estar presente no seminário subordinado ao tema “PROMAR – Que Oportunidades para a Pesca 
e para as Comunidades Piscatórias”, que teve lugar no dia 31 de Maio de 2008. 

 
* Carta, com a ref.ª 103/08, datada de 26 de Maio de 2008, do Corpo de Bombeiros 

Voluntários de Peniche, informando de que toda a correspondência deverá ser endereçada ao 
Comandante Interino do Corpo de Bombeiros Voluntários de Peniche, o Senhor Paulo Nuno 
Ablum Santana. (P.º 36/03) 

 
MAPA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL: 

 

* Foi presente o mapa de execução orçamental referente ao último mês de Maio. 
- Tomado conhecimento. (31/02) 
 

ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL DE DESPESA – MODIFICAÇÃO N.º 11: 
 

A Câmara deliberou aprovar, por maioria, a alteração n.º 11 ao Orçamento da Despesa, 
para o ano em curso, com os votos contra dos Senhores Vereadores Francisco Salvador e Paulo 
Rodrigues, a qual regista o valor de 200.000,00 € em reforços de despesas de capital e 4.415,00 € 
em reforços de despesas correntes e em anulações de despesas correntes. 

 
ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL DE RECEITA – MODIFICAÇÃO N.º 11: 

 

A Câmara deliberou aprovar, por maioria, a alteração n.º 11 ao Orçamento da Receita, 
para o ano em curso, com os votos contra dos Senhores Vereadores Francisco Salvador e Paulo 
Rodrigues, a qual regista o valor de 200.000,00 € em reforços de receitas de capital. 

 
 



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Acta da reunião de 02.06.2008 * Livro 99 * Fl.242 

ALTERAÇÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS – MODIFICAÇÃO N.º 11: 
 
A Câmara deliberou aprovar, por maioria, a alteração n.º 11 ao Plano Plurianual de 

Investimentos, para o ano em curso, com os votos contra dos Senhores Vereadores Francisco 
Salvador e Paulo Rodrigues, a qual regista o valor de 202.000,00 € em reforços e 2.000,00 € em 
anulações. 

 
ALTERAÇÃO AO PLANO DE ACTIVIDADES – MODIFICAÇÃO N.º 11: 

 

A Câmara deliberou aprovar, por maioria, a alteração n.º 11 ao Plano de Actividades, 
para o ano em curso, com os votos contra dos Senhores Vereadores Francisco Salvador e Paulo 
Rodrigues, a alteração n.º 11 ao Plano de Actividades Municipais, para o ano em curso, a qual 
regista o valor de 44.750,00 € em reforços e 22.835,00 € em anulações. 

 
PESSOAL: 

 
* Foi presente lista nominal dos trabalhadores contratados em regime de contrato de 

trabalho a termo resolutivo certo, contratos de prestação de serviços e acordos ocupacionais ao 
serviço em Maio de 2008. 

- Tomado conhecimento. (31/02) 
 

CONTRACÇÃO DE EMPRÉSTIMO A CURTO PRAZO: 
 
A Câmara deliberou aprovar as cláusulas contratuais do empréstimo a curto prazo a 

contrair ao CCAM, até ao montante de 315.000,00 €, destinado a financiar os projectos de 
investimento e de desenvolvimento de natureza municipal e remeter o processo ao Tribunal de 
Contas para efeitos de obtenção do correspondente visto. 
 
CONTRACÇÃO DE EMPRÉSTIMO A MÉDIO PRAZO PARA AQUISIÇÃO DE UM IMÓVEL 
NA SERRA D’EL-REI: 

 
A Câmara deliberou aprovou as cláusulas contratuais do empréstimo a médio prazo, a 

contrair ao CCAM, até ao montante de 200.000,00 €, destinado a financiar a aquisição de imóvel 
destinado à instalação da nova sede da Junta de Freguesia de Serra d’El-Rei e remeter o processo 
ao Tribunal de Contas para efeitos de obtenção do correspondente visto. 

 
AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DE PENICHE: 
 

 * Foi presente uma informação, datada de 28 de Maio de 2008, da Divisão Financeira, 
apresentando uma proposta de alteração das cláusulas do contrato de empréstimo celebrado com 
o Banco Português de Investimento para ampliação do cemitério de Peniche. 
 - Deliberado dar a concordância à alteração proposta quanto à data de início da utilização 
do empréstimo. 
 
FEIRA MENSAL: 
 
 * Informação n.º 37, datada de 26 de Maio de 2008, da Divisão de Sistemas de Energia e 
Tecnologias, propondo a aprovação do Plano Anual das Feiras promovidas pelo Município. 
 - Deliberado aprovar, conforme proposto. 
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COMBOIO TURÍSTICO: 
 

* Informação n.º 39, datada de 28 de Maio de 2008, do DEA, relativa à utilização do 
comboio turístico. 

- Deliberado dar parecer favorável à exploração camarária prevista no artigo 14.º do 
Decreto-Lei N.º 249/2000, de 13 de Outubro, e solicitar à Direcção Geral de Viação a renovação 
da autorização especial de circulação do comboio turístico. 

 
TARIFA PARA COMPENSAÇÃO DOS ENCARGOS FIXOS SUPORTADOS E DEVIDA 
PELA QUOTA DE DISPONIBILIDADE DO SERVIÇO PRESTADO, CONTRATADO OU A 
CONTRATAR: 

 
 * Foi novamente presente o ofício n.º 309, datado de 26 de Maio de 2008, dos Serviços 
Municipalizados de Peniche, relativo ao assunto referenciado em epígrafe, acompanhado agora 
de novo ofício dos mesmos serviços, remetendo cópia de deliberação do Conselho de 
Administração dos SMAS, revogando a anterior deliberação de 23 de Maio de 2008, em virtude 
das alterações verificadas à Lei n.º 23/96, de 26 de Julho, pela Lei n.º 12/2008, de 26 de 
Fevereiro – Protecção do Utente de Serviços Públicos Essenciais. 
 - A Câmara tomou conhecimento do ofício dos SMAS n.º 332, datado de 2 de Junho de 
2008, e uma vez que não tinha ainda tomado qualquer decisão sobre o assunto, deliberou 
considerar o mesmo como encerrado. (P.º 43) 

 
PUBLICIDADE E OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA: 
 

 * Requerimento, datado de 6 de Maio de 2008, em nome de Ilda Maria Gaspar Pinto, 
solicitando autorização para proceder à ocupação da via pública, na Rua Viola, Bloco 2, cave 
direita, na Consolação, para venda de artigos de praia. 
 - Deliberado deferir. 
  

* Requerimento, datado de 14 de Maio de 2008, em nome da empresa IF – Comunicação 
& Imagem, solicitando autorização para proceder à colocação temporária de pendões 
publicitários, nas imediações do estabelecimento comercial “Pingo Doce”, em Peniche. 
 - Deliberado informar que a Câmara está disponível para viabilizar a pretensão, devendo 
indicar objectivamente quais os locais onde pretende colocar os pendões publicitários para 
apreciação. 

 
VENDA AMBULANTE: 
 
 * Requerimento, datado de 14 de Março de 2008, em nome de Álvaro Jorge Ferreira, 
solicitando autorização para proceder à colocação de uma roullote, dentro do recinto do Festival 
dos Sabores do Mar, destinada à venda de farturas e bolos. 
 - Deliberado indeferir a pretensão, podendo, no entanto, proceder à instalação no espaço 
situado junto à Igreja de Santo António, em Peniche. 
 
 * Requerimento, datado de 29 de Abril de 2008, em nome de Nuno Marco Pontes 
Andrade, solicitando autorização para proceder à venda ambulante de farturas e pipocas, durante 
a realização dos concertos inseridos no Festival Sabores do Mar. 
 - Deliberado deferir, devendo o local da instalação ficar confinado ao espaço situado 
junto à Igreja de Santo António. 
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 * Requerimento, datado de 29 de Abril de 2008, em nome de Nuno Marco Pontes 
Andrade, solicitando autorização para proceder à venda ambulante de farturas, durante io evento 
Carnaval de Verão 2008. 
 - Deliberado deferir, devendo o local da instalação ficar confinado ao espaço situado 
junto à Igreja de Santo António. 

 
PATRIMÓNIO: 

 
Cedências de terrenos: 

 
* Ofício n.º 232, datado de 23 de Abril de 2008, da Junta de Freguesia de Atouguia da 

Baleia, solicitando a cedência de uma parcela de terreno, sita junto à Estação de Tratamento de 
Águas, em Atouguia da Baleia, destinada à construção de um armazém. 

- Deliberado informar que a pretensão não é viável, nos termos e com os fundamentos 
constantes da informação da DGUO, de 19 de Maio de 2008.  

 
Alienação de terrenos: 

 
* Requerimento, datado de 28 de Maio de 2008, em nome de Ana Paula Vala, 

representante da Senhora Maria Eugénia Nunes Santos Marques Martins e Outros, solicitando a 
alienação de uma parcela de terreno, com a área de 310,00 m2, sita na Rua da Liberdade, em 
Ferrel. 

- Deliberado alienar, os requerentes a parcela de terreno, com a área de 310,00 m2, ao 
preço de 12,00 €/m2. 

 
* Requerimento, datado de 14 de Novembro de 2007, em nome de Carlos Nunes Martins, 

solicitando a alienação de uma parcela de terreno, sita na Estrada Municipal entre Ferrel e Casais 
de Mestre Mendo. 

- Na sequência do levantamento topográfico efectuado pelos serviços do DPGU e 
constatando-se que o terreno pretendido é propriedade municipal, deliberado informar que a 
Câmara não está interessada em proceder à venda de terreno, designadamente por se situar em 
espaços canais destinados ao futuro alargamento da estrada, podendo vir a ser revista a presente 
decisão caso o requerente apresente documento que prove a titularidade do referido espaço. 

 
Habitação social – alteração de titularidade: 

 
* Foi presente uma informação, datada de 26 de Maio de 2008, da técnica superior de 

serviço social, dando parecer favorável ao pedido de alteração de titularidade do fogo, sito no 
Bairro Fernão de Magalhães, Rua Pedro Cervantes Figueira, bloco 1, R/c Direito, em Peniche, 
efectuado pela Senhora Rosa Maria Gomes Félix Esteves, em virtude do seu titular, seu marido, 
João José Batista Esteves, ter falecido. 

- Deliberado autorizar a alteração da titularidade do fogo em questão para Rosa Maria 
Gomes Félix Esteves.  

 
EXPLORAÇÃO DO PARQUE DE ESTACIONAMENTO NO BALEAL: 
 
 * Carta, com a ref.ª 76/D/08, datada de 14 de Maio de 2008, da Associação dos 
Bombeiros Voluntários de Peniche, solicitando informação relativamente à autorização para 
exploração do Parque de Estacionamento do Baleal. 
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 - Considerando os compromissos existentes há largos anos, com a Associação dos 
Bombeiros Voluntários de Peniche; considerando o Plano de Pormenor que está a ser elaborado 
para a UOPG prevista no POOC para o Baleal, a Câmara deliberou manter a actual situação de 
exploração pelos Bombeiros Voluntários de Peniche, sem prejuízo de oportunamente dever ser 
encontrada uma solução aceitável, em articulação com a Junta de Freguesia de Ferrel, que 
resolva as questões relacionadas com o parqueamento dos utentes dos estabelecimentos de 
bebidas instalados na envolvente do parque de estacionamento. (P.º 36/03) 

 
LICENCIAMENTO DE OBRAS PARTICULARES: 

 

* Foi presente o processo n.º 10/08, em nome de Nuno Paulo Ricardo Henriques, para 
proceder a alterações no decurso da obra de construção de um bloco habitacional bifamiliar, na 
Rua António Cervantes, em Peniche, já presente em reunião anterior. 

- Deliberado informar a requerente de que a Câmara está disponível para aprovar o 
projecto de arquitectura de regularização e alteração do edifício que inclua o tratamento e 
rebaixamento, em obra, da cércea em 0,45 m, de modo a minimizar o impacto e a dissonância 
formal existente. 

 
Foi ainda presente o seguinte expediente relativo a obras particulares: 
 

* Requerimento, datado de 28 de Abril de 2008, em nome de Arménio Ribeiro Peres, 
solicitando a emissão de certidão em como o Município não vê inconveniente em que se proceda 
à hipoteca do prédio, sito na Zona Industrial do Abalo, Lote 9, em Peniche, onde labora uma 
oficina de serralharia e mecânica. 

- Deliberado emitir a certidão, conforme solicitado e informação prestada pelo DPGU, de 
27 de Maio de 2008. 

 
* Foi presente o projecto de ampliação e alterações do Jardim de Infância de Geraldes. 
- Deliberado aprovar o projecto de arquitectura das alterações e ampliação do Jardim de 

Infância de Geraldes. 
 

CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLOS: 
 

 * Foi presente uma carta, datada de 27 de Maio de 2008, da Secção de Xadrez da 
Associação de Educação Física, Cultural e Recreativa Penichense, apresentando um projecto de 
protocolo de cooperação a celebrar com o Município. 
 - Deliberado aprovar o texto do protocolo a celebrar e dar poderes ao Senhor Presidente 
da Câmara, ou a quem legalmente o substitua, a outorgá-lo em nome do Município, sendo que a 
assumpção dos encargos financeiros e a dispensa do apoio logístico será o que material e 
financeiramente seja possível. 

 
ENCERRAMENTO: 

 

Sendo dezanove horas e quinze minutos, o Senhor Presidente declarou encerrada a 
reunião, da qual, para constar, se lavrou a presente acta, que, para efeitos imediatos, foi 
aprovada, por maioria, em minuta, no final da mesma, com o voto contra do Senhor Vereador 
Francisco Salvador, 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. 


