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ACTA N.º 27/2008 
 
         ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 
         REALIZADA NO DIA 30 DE JUNHO DE 2008: 
 
Aos trinta 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 catorze horas e cinquenta minutos. 
O Senhor Vice-Presidente apenas esteve presente na reunião até às dezasseis horas e 

quarenta minutos, tendo saído após o período de intervenção dos membros da Câmara. 
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 3 de Junho, na AMO com o Senhor Ministro das Obras Públicas sobre o PAO e 

onde salientou a importância da concretização do projecto de recuperação e valorização do 
património militar; 

- No dia 3 de Junho, com a Associação de Pais e Encarregados de Educação Da EB1 n.º 1 
de Peniche; 

- No dia 4 de Junho, com a CCDRLVT, ICN e grupo que se encontra a elaborar o estudo 
sobre o cordão dunar de Peniche; 

- No dia 9 de Junho, com o Senhor Presidente da empresa Águas do Oeste, sobre o ponto 
de situação das frentes de trabalho comuns; 

- No dia 12 de Junho, do Conselho Estratégico da Reserva Natural das Berlengas; 
- No dia 12 de Junho, com a Associação Cultural e Recreativa dos Bolhos; 
- No dia 17 de Junho, com o Sindicato dos Trabalhadores dos CTT sobre o pré-aviso de 

greve, que acabou por ser anulada; 
- No dia 17 de Junho, com os novos órgãos sociais da Associação Recreativa, Cultural e 

Desportiva de Ferrel; 
- No dia 17 de Junho, do Conselho Municipal de Segurança; 
- No dia 19 de Junho, em Alcobaça, sobre o tema “Novas Fronteiras do Turismo”; 
- No dia 19 de Junho, com a Arméria, onde foi apresentado o respectivo Plano de 

Actividades para 2008; 
- No dia 20 de Junho, do Conselho Regional LVT com a presença do Senhor Ministro e 

Secretário de Estado do Ambiente sobre o QREN; 
- No dia 20 de Junho, na reunião extraordinária da Câmara; 
- No dia 24 de Junho, com a Capitania do Porto de Peniche, ICNB e proprietários das 

embarcações marítimo-turísticas, no âmbito de prestação de esclarecimentos em matéria de 
desenvolvimento da actividade; 
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- No dia 25 de Junho, com o actor Nicolau Breyner, sobre pedido de autorização para 
produção de filmagens na área do Município; 

- No dia 25 de Junho, com a Federação Portuguesa de Surf, no seguimento do trabalho de 
instalação do Centro de Alto Rendimento; 

- No dia 25 de Junho, com a Comissão de Festas de Nossa Senhora da Boa Viagem, onde 
foram analisados os aspectos de cooperação; 

- No dia 26 de Junho, com o INAG, sobre o Plano de Ordenamento da Albufeira de São 
Domingos, onde foi defendido o calendário de desenvolvimento do processo; 

- No dia 26 de Junho, sobre a reestruturação do quadro de pessoal do Município; 
- No dia 27 de Junho, com o Conselho Directivo do IPTM, para apreciação e avaliação 

das obras em curso na zona portuária; 
- No dia 27 de Junho, da Assembleia Municipal de Peniche; 
- No dia 28 de Junho, com o concessionário do restaurante “Nau dos Corvos”, o qual tem 

previsto a abertura do estabelecimento no próximo dia 8 de Julho. 
O Senhor Presidente da Câmara deu conhecimento também das iniciativas, actividades e 

eventos em que participou: 
- No dia 6 de Junho, na sessão de abertura do Festival Sabores do Mar, de que se destaca 

um conjunto de actividades com impacto promocional; 
- No dia 8 de Junho, no acompanhamento dos nadadores Nuno Vicente e Miguel Arrobas 

na travessia Farrilhões/Peniche. Exaltou a coragem, empenho e dedicação dos autores da proeza, 
a qual é merecedora de reconhecimento dado o impacto que está associado à divulgação de 
Peniche e exemplo para a juventude. Propôs que se oficiasse o reconhecimento aos nadadores e 
se remetesse ao Senhor Presidente da República e 1.º Ministro relatório e vídeo da travessia, esta 
efectuada em condições de grande adversidade; 

- No dia 10 de Junho, na iniciativa levada a efeito pelo Clube de Motociclismo de 
Peniche, no âmbito da recolha de sangue; 

- No dia 13 de Junho, na Convenção sobre Peniche; 
- No dia 14 de Junho, no Programa da TSF, em directo, sobre a 25.ª edição do Triatlo; 
- No dia 15 de Junho, na festa organizada pela Associação de Pais e Encarregados de 

Educação da EB1 n.º de Peniche; 
- No dia 17 de Junho, na conferência organizada pela Faculdade de Letras da 

Universidade Clássica de Lisboa sobre o curso de geografia; 
- No dia 18 de Junho, na conferência sobre a História do Hospital organizada pela 

Administração e na qual foi orador o Dr. Mariano Calado; 
- No dia 19 de Junho, na AMO, sobre a apresentação do plano de formação intitulado 

“Tudo de Novo”; 
- No dia 19 de Junho, na festa de encerramento das actividades do 1.º ciclo da EB 1.2.3; 
- No dia 20 de Junho, na acção levada a efeito no Auditório Municipal sobre o novo 

diploma legal que estabelece a disciplina aplicável à contratação pública; 
- No dia 22 de Junho, na sessão solene do 79.º aniversário da Associação dos Bombeiros 

Voluntários de Peniche. No decurso da cerimónia, foi suscitado o apoio a conceder aquando do 
80.º aniversário e o reconhecimento à referida instituição pelos serviços prestados à comunidade; 

- No dia 22 de Junho, na apresentação pública dos novos corpos sociais da Associação 
Desportiva de Ferrel; 

- No dia 22 de Junho, na sessão de entrega de prémios do campeonato nacional de juvenis 
em hóquei em patins; 

- No dia 26 de Junho, na sessão de entrega de viatura ao ISN pela empresa Auto Júlio, 
L.da, tendo valorizado a atitude e disponibilidade da empresa; 
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- No dia 26 de Junho, na conferência promovida pelo Projecto Maré-Alta, subordinada ao 
tema “Violência nas Escolas”; 

- No dia 27 de Junho, na festa de encerramento das actividades dos Jardins de Infância do 
Agrupamento de Escolas D. Luís de Ataíde; 

- No dia 27 de Junho, na sessão de encerramento do convívio organizado pela PSP/GNR 
e no âmbito da iniciativa “Pedalar em Segurança”; 

- No dia 28 de Junho, nas festas de encerramento das actividades das EB1 de Bufarda e 
Ferrel; 

- No dia 28 de Junho, na festa de encerramento das actividades do Estúdio de Dança; 
- No dia 28 de Junho, na entrega de prémios do concurso “Um Dia a Fotografar Peniche”, 

organizado pela ACISCP; 
- No dia 28 de Junho, na Corrida das Fogueiras e Fogueirinhas; 
- No dia 29 de Junho, na missa solene do 15.º aniversário da construção da igreja de 

Casal Moinho; 
- No dia 29 de Junho, no torneio de pétanca, organizado pelo Clube Lazer de Santana. 
 
Senhor Vice-Presidente da Câmara: 
Informou das seguintes reuniões, actividades e eventos em que participou: 
- Na cerimónia de abertura do Campeonato de Futebol de Praia, denominado de “Verão 

Caixa Fã”, que decorreu na Praia do Baleal de 6 a 8 de Junho. 
- Nas dezenas de iniciativas do “Festival Sabores do Mar” 2008, que prestigiaram e 

dignificaram a cidade de Peniche. 
- Reuniu com o Sr. Presidente do Centro Social da Bufarda para ver a possibilidade desta 

Associação servir refeições à comunidade escolar a partir do ano de 2008/2009. 
- Na II Convenção “Sou de Peniche”. Realço a grande participação no evento sobre 

assuntos de grande importância para o Presente e Futuro de Peniche, a saber a Carta Magna. 
- Na 1ª iniciativa pública da recém criada Associação dos Bolhos. 
- Na entrega de prémios do Torneio de Futebol Juvenil “Camões”, organizado pelo Grupo 

Desportivo de Peniche. 
- Na iniciativa integrada no 17º Aniversário do Centro de Actividades Recreativas e 

Melhoramentos dos Casais do Júlio. 
- Na iniciativa do Convívio da Escola de S. Bernardino. 
- Na recepção da Fortaleza de Peniche de cerca a 110 pessoas da Inter-Reformados, 

oriundos do Porto. 
- Reuniu com a Direcção do Grupo Desportivo de Peniche sobre a época desportiva 

2008/2009. 
- Reunião com a Comissão de Carnaval de Verão 2008. 
- Do êxito desportivo da 29ª Edição da Corrida das Fogueiras que ultrapassou os mais de 

2.000 atletas e das Fogueirinhas com cerca de 2.500 participantes. Sobre esta última corrida 
referiu que é preciso fechar o trânsito da cidade, sem esta decisão politica, e, com o número cada 
vez maior de participantes nas Fogueiras não é possível assegurar este circuito nas melhores 
condições organizativas. Em 2009 é preciso convencer a PSP desta realidade.  

O Sr. Vice-Presidente, Jorge Amador deu conta ainda do ponto de situação das seguintes 
obras: 

1- Foram concluídas as obras da 1ª Fase da Ciclovia Baleal/Ferrel; 
2- Do início das obras nas escolas do 1º Ciclo da Nº 3, Nº 5, Lugar da Estrada e Jardim 

de Infância de Geraldes;  
3- Alcatroamento e colocação de passadeira na Avenida do Mar em Baleal/Ferrel 
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Senhor Vereador Jorge Abrantes: 
Prestou as seguintes informações: 
- Na Assembleia-Geral da Resioeste, de 12 de Junho, foi aprovado para 2008 novo 

tarifário de valor inferior ao que se encontrava em vigor; 
- Foi cumprido o que se havia determinado sobre a criação da nova sociedade; 
- Está prevista a realização de outra assembleia-geral que terá como ponto da ordem de 

trabalhos a fusão da Resioeste com a Valorsul; 
- Na reunião sobre o Plano de Ordenamento da Albufeira de São Domingos, à qual se fez 

chegar trabalho desenvolvido, foi entendido que o Município tinha razão nas suas preocupações. 
Pese embora a pressão sobre o INAG para que o plano possa ser aprovado este ano e fruto da 
posição que se manifestou no sentido de se obterem o essencial das opiniões do Município foi 
estabelecido novo calendário de desenvolvimento do processo com perspectiva da discussão 
pública se realizar entre 11 de Setembro e 10 de Outubro próximo; 

- A empresa Águas do Oeste está a pretender pôr em funcionamento todo o sistema de 
tratamento de águas residuais da zona sul (ETAR’s de Casal da Vala e de Casais do Júlio), 
prevendo-se que uma parte esteja já operacional até final da semana. Poderá, ainda, haver 
condições de ligação da rede até São Bernardino; 

- Foram elaboradas e entregues as defesas escritas no âmbito dos processos de contra-            
-ordenação instaurados aos SMAS pela Inspecção-Geral de Ambiente e pela CCDRLVT; 

- Das conclusões da última reunião do Conselho de Administração dos SMAS foi 
aprovado solicitar à Câmara Municipal uma reunião extraordinária para apreciação, avaliação e 
tomada de posição sobre o assunto relacionado com a ETAR de Peniche. Deliberado efectuar 
uma reunião extraordinária, no próximo dia 2 de Julho, pelas 21.30 horas, e encarregar o Senhor 
Presidente da Câmara de diligenciar o envolvimento da Assembleia Municipal, concretamente os 
membros da mesa e um deputado municipal representante de cada grupo partidário com assento 
na mesma. 

 
Senhor Vereador Francisco Salvador: 
Fez as considerações e solicitou as informações seguintes: 
- Qual o ponto de situação do protocolo celebrado com a ADEPE, concretamente se 

continua a ser pago o valor nele constante. O Senhor Presidente da Câmara informou que foram 
pedidos esclarecimentos sobre a actividade a desenvolver em 2008, entre outros assuntos; 

- Qual o ponto de situação do pedido de apoio efectuado pelo Banco Alimentar Contra a 
Fome, dado que, segundo informação que lhe disponibilizaram, a entidade ainda não obteve 
qualquer resposta. O Senhor Presidente da Câmara informou que iria verificar a situação junto da 
Senhora Adjunta do GAP; 

- Qual o ponto de situação da evolução da tentativa para construção de rotunda junto ao 
ex-edifício do SLAT; 

- Lamenta que a ausência de sinalização junto à igreja de São Pedro continue sem ser 
solucionada. O Senhor Vereador Jorge Abrantes informou que estão em avaliação as soluções 
preconizadas para os locais; 

- Dever-se-ia aproveitar o facto de não haver aulas na EB 1.2.3 de Peniche para se 
proceder à recuperação da Rua do Farol, evitando-se desta forma o estrangulamento rodoviário a 
que está sempre sujeita; 

- É urgente encontrar-se uma solução que resolva o estacionamento caótico que se 
constata no Campo da República, designadamente no espaço entre a rua e a Fortaleza. O Senhor 
Vereador Jorge Abrantes declarou que face ao excesso de problemas será necessário o reforço da 
vigilância no local para que as regras tenham eficácia; 

- Perdeu-se a oportunidade para vincar a excelência da prova de triatlo (25.ª edição) dado 
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ter corrido mal do ponto de vista desportivo por falha da organização, concretamente em relação 
à falta de atribuição das classificações e má identificação do percurso da prova. O Senhor 
Presidente da Câmara declarou ter acompanhado “a par e passo” a prova e que, apesar do lapso 
havido, todas as equipas e Federação manifestaram a sua compreensão e unanimidade na decisão 
sobre a classificação atribuída; 

- Discordou da expressão “extraordinária” dada à Corrida das Fogueiras, face ao atropelo 
e afunilamento que se verificou no itinerário, conforme críticas que ouviu. O Senhor Presidente 
da Câmara deu conta do nível de satisfação dos participantes e explicou os motivos que deram 
origem ao afunilamento que se verificou no percurso; 

- Vincou a sugestão que fez há dois meses sobre a necessidade de realização de reunião 
temática sobre as famílias de etnia cigana residentes na área do concelho, com vista a encontrar-      
-se uma solução, em conjunto, para a situação. O Senhor Presidente da Câmara, após referir que 
tal reunião deve ser operacionalizada, sugeriu a data de 11 de Agosto para o efeito, a qual obteve 
a concordância dos demais membros do executivo; 

- Manifestou o seu desagrado por ainda não ter sido presente à reunião o resultado do 
inquérito aberto sobre o processo de contratação para coordenador das Piscinas Municipais e que 
face à ausência de tal documento tira como ilação que não se tenha querido dar a informação. O 
Senhor Presidente informou que reiterou hoje junto do instrutor do processo o apuramento dos 
factos, dado não ter ficado satisfeito com as conclusões anteriores. 

 
Senhor Vereador Paulo Rodrigues: 
- Chamou a atenção para a necessidade de efectuar a demarcação de sinalização 

horizontal na estrada municipal entre Serra d’El-Rei e Vale de Janelas, com vista a obstar-se à 
respectiva sinistralidade rodoviária. O Senhor Presidente da Câmara informou que está prevista 
uma alteração ao traçado da via; 

- Disse não lhe ter sido ainda facultada a informação sobre os núcleos escolares de Serra 
d’El-Rei e Ferrel; 

- Perguntou quais os procedimentos tomados pela Comissão de Acompanhamento sobre 
o Centro Educativo de Atouguia da Baleia; 

- Questionou se o terreno contíguo ao espaço adquirido para construção do quartel da 
GNR não acolheu provimento pelo executivo CDU para instalação do referido centro. O Senhor 
Presidente da Câmara referiu que não foi dada sequência ao assunto; 

- Perguntou qual a acção a que esteve associado o autocarro municipal no dia 10 de 
Junho, em Atouguia da Baleia. O Senhor Presidente da Câmara informou que a acção teve em 
vista a divulgação da viatura e informação nela inscrita sobre a Berlenga; 

- Disse ter apreciado a forma como o deputado municipal Henrique Bertino passou a 
integrar o público na sessão da Assembleia Municipal do dia 27 de Junho último. 

 
Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 
- Lamentou os problemas ocorridos na organização da prova da Corrida das Fogueiras; 
- Chamou a atenção para o arranjo que deve ser efectuado na escada de acesso à praia, 

em frente ao Atlântico Golf Hotel, em virtude de se apresentar em mau estado de conservação; 
- Reiterou o pedido de colocação de lombas na estrada do Casal Moinho com vista a 

impedir altas velocidades na circulação automóvel no local; 
Solicitou as seguintes informações: 
- Se os cenários constantes da Magna Carta e objecto de apreciação na Convenção sobre 

Peniche constituem documento final. O Senhor Presidente da Câmara referiu que em função dos 
contributos o documento voltaria ao domínio político para apreciação definitiva; 
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- Se há intenção de dar a conhecer o resultado do inquérito sobre o processo de 
recrutamento para a Coordenação Técnica das Piscinas; 

- Qual o número de candidatos, projectos aprovados e valores financeiros que estão 
associados ao Programa Finicia. O Senhor Presidente da Câmara informou terem havido 
múltiplos atendimentos, cuja informação será disponibilizada posteriormente; 

- Quais os valores arrecadados e encargos financeiros suportados com a realização do 
Festival Sabores do Mar. O Senhor Presidente da Câmara informou que foi dada indicação para 
que se disponibilizassem os elementos; 

- Que, atempadamente, fosse distribuído o projecto de reestruturação orgânica do 
Município. O Senhor Presidente da Câmara informou que seria apresentado documento para 
apreciação. 

 
Senhor Vereador Joaquim Raul: 
- Evidenciou dois aspectos positivos relacionados com o Festival Sabores do Mar: o 

catálogo e o regresso da feira do artesanato à Fortaleza. Lamentou que no local não tivesse 
havido animação; 

- Realçou, não obstante os atropelos havidos no decurso da Corrida das Fogueiras, o facto 
da Câmara ter chamado a si a organização total do evento, devendo, no entanto, ser avaliados os 
aspectos que menos bem funcionaram; 

- Chamou a atenção para a regulação que deve presidir no estacionamento junto à 
Fortaleza, referindo que é uma pena ter-se gasto tanto dinheiro e existir a ideia de alguma 
impotência na solução do assunto; 

- Perguntou qual o ponto de situação do pagamento de dívida à Freguesia de Conceição 
relativamente ao apoio financeiro por obras realizadas; 

- Questionou sobre a colocação de pavé na Rua Cidade de Viseu e se o mesmo tinha 
continuidade até à Marginal Sul. O Senhor Presidente da Câmara informou que a obra está a ser 
executada em articulação com a Junta de Freguesia de São Pedro. 

 
PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

ACTAS DE REUNIÕES ANTERIORES: 
 

Foram presentes e aprovadas, por maioria, com os votos contra dos Senhores Vereadores 
Francisco Salvador e Paulo Rodrigues, as actas das reuniões camarárias realizadas nos dias 16 e 
20 de Junho corrente, das quais foram previamente distribuídas fotocópias pelos Senhores 
Vereadores. 
 
BALANCETES: 

 

Foram presentes os balancetes dos fundos da tesouraria da Câmara Municipal e dos 
Serviços Municipalizados do dia vinte e sete de Junho último, tendo a Câmara verificado e 
aprovado os saldos de, respectivamente: 

Câmara Municipal (de operações orçamentais): 669.743,00 € (seiscentos e sessenta e 
nove mil setecentos e quarenta e três euros). 

Câmara Municipal (de operações não orçamentais): 285.208,54 € (duzentos e oitenta e 
cinco mil duzentos e oito euros e cinquenta e quatro cêntimos). 

Serviços Municipalizados (de operações orçamentais): 1.907.599,17 € (um milhão 
novecentos e sete mil quinhentos e noventa e nove euros e dezassete cêntimos). 

Serviços Municipalizados (de operações não orçamentais): 358.956,01 € (trezentos e 
cinquenta e oito mil novecentos e cinquenta e seis euros e um cêntimo). 
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CORRESPONDÊNCIA: 
 

Foi presente e apreciada a seguinte correspondência: 
 

* Carta, datada de 11 de Junho de 2008, da Turnauga – Turismo e Lazer Unipessoal, Lda., 
agradecendo todo o apoio prestado aquando da realização da 11.ª Expedição em Autonomia às 
Berlengas em Kayak 2008 e solicitando o mesmo apoio para o próximo ano. 
 - Tomado conhecimento e deliberado informar que a Câmara mantêm a mesma atitude de 
dispensar o apoio logístico que materialmente seja possível. (P.º 37) 
 
 * Carta n.º 57/08, datada de 5 de Junho de 2008, da Associação Juvenil de Peniche, 
solicitando apoio logístico e financeiro destinado à realização da 12.ª edição da Feira do Livro, 
que terá lugar de 11 de Julho a 4 de Agosto, no Clube Recreativo de Peniche. 
 - Deliberado dispensar o apoio logístico que materialmente seja possível, autorizar a 
colocação das faixas, tal como é solicitado e desde que não colida com a publicidade da Câmara, 
devendo para o efeito tal medida ser articulada com o Senhor Vice-Presidente, e conceder à 
Associação Juvenil de Peniche um subsídio, no valor de 400,00 €. (P.º 11/03) 
 
 * Carta, datada de 29 de Maio de 2008, do Centro Social do Pessoal da Câmara 
Municipal de Peniche, solicitando apoio logístico e o pagamento do beberete do convívio final e 
horas extras das funcionárias da cantina daquele centro social, aquando da realização da 4.ª Festa 
do Atletismo – 24 horas a Correr, que terá lugar nos dias 12 e 13 de Julho. 
 - Deliberado dispensar o apoio logístico que materialmente seja possível e assumir a 
responsabilidade dos encargos com o beberete a levar a efeito na Cantina Municipal e pagamento 
do trabalho extraordinário a efectuar pelos funcionários ali em serviço. (P.º 40/09/01) 
 
 * Carta, registada nos n/ serviços em 12 de Junho de 2008, do Clube de Canoagem de 
Águas Bravas de Portugal, solicitando diverso apoio destinado à realização da VI Prova 
Internacional de Kayak Surf de Peniche, que terá lugar nos próximos dias 20 e 21 de Setembro. 
 - Deliberado dispensar o apoio logístico que materialmente seja possível. (P.º 17) 
 
 * Carta, datada de 16 de Junho de 2008, do Clube Naval de Peniche, solicitando a 
atribuição de um subsídio destinado a comparticipar nas despesas efectuadas com a participação 
de atletas no Campeonato Nacional de Caça Submarina 2008, que teve lugar nos dias 21 e 22 de 
Junho, em Sines. 
 - Deliberado conceder ao Clube Naval de Peniche um subsídio, no valor de 400,00 €. (P.º 
11/03) 
 
 * Carta, datada de 12 de Março de 2008, do Centro de Canoagem do Oeste, remetendo as 
classificações obtidas na participação daquele centro de canoagem na Taça do Ribatejo dos 200 
metros, que teve lugar no passado dia 2 de Março, em Salvaterra de Magos, e solicitando a 
atribuição de um subsídio destinado ao pagamento de despesas efectuadas com a participação no 
evento. 
 - Deliberado conceder ao Centro de Canoagem do Oeste um subsídio, no valor de 700,00 €. 
 

* Carta, datada de 7 de Junho de 2008, do Rancho Folclórico “As Lavadeiras de Bôlhos”, 
remetendo convite para o seu 10.º Festival de Folclore, que terá lugar no próximo dia 27 de 
Julho, e solicitando diverso apoio logístico para a realização do mesmo. 

- Tomado conhecimento e deliberado dispensar o apoio logístico que materialmente seja 
possível. (P.º 37) 
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* Carta com a ref.ª 114/D/08, datada de 9 de Junho de 2008, da Associação dos 
Bombeiros Voluntários de Peniche, solicitando a atribuição de um subsídio destinado ao 
pagamento da utilização do autocarro municipal pela fanfarra daquela associação, no passado dia 
24 de Maio. 

- Deliberado conceder à Associação dos Bombeiros Voluntários de Peniche um subsídio, 
no valor de 201,28 €, correspondente à despesa efectuada com o transporte dos elementos da 
fanfarra em viatura municipal. (P.º 36/03) 

 
* Informação datada de 26 de Junho de 2008, das Piscinas Municipais, propondo a venda 

das T’shirt’s excedentes do festival de natação, ao preço unitário de 3,50 €. 
- Deliberado autorizar. 
 
* Carta, registada nos n/ serviços em 17 de Junho de 2008, do Centro de Renovação 

Cristã, solicitando autorização para proceder à realização de reuniões ao ar livre no Jardim 
Público, nos próximos dias 9, 11 e 12 de Julho, e a emissão da respectiva licença de ruído. 

- Deliberado autorizar a utilização do Jardim Público Principal, conforme solicitado, e 
deferir o pedido de licença de ruído, com isenção da taxa respectiva, devendo a actividade 
nocturna desenvolver-se em tom moderado e não ultrapassar as 24.00 horas. (P.º 17) 

 
* Ofício n.º 108, datado de 19 de Junho de 2008, da Junta de Freguesia de Ferrel, 

solicitando apoio financeiro para a realização da 7.ª edição da “Rota dos Almocreves”, no 
próximo dia 6 de Julho. 

- Deliberado autorizar a realização do passeio de cicloturismo, devendo assegurar junto 
da GNR e PSP o apoio e fiscalização necessários à iniciativa e providenciar a obtenção de 
apólice de seguro contra acidentes pessoais e conceder à Junta de Freguesia de Ferrel um 
subsídio, no valor de 600,00 €. (P.º 28) 

 
* Acompanhada de informação, datada de 5 de Junho de 2008, da Técnica Superior de 

Recreação, Lazer e Turismo, foi presente uma carta, datada de 19 de Maio de 2008, da empresa 
Peniche Hostel Backpachers, solicitando autorização para efectuar uma festa de inauguração 
daquela empresa no jardim da cascata e a cedência de diverso apoio logístico para a realização 
da mesma. 

- Deliberado autorizar a realização do evento nos termos solicitados e dispensar o apoio 
logístico que materialmente seja possível. (P.º 17) 

 
* Ofício n.º 1483, datado de 18 de Setembro de 2007, da Região de Turismo do Oeste, 

remetendo a nota de débito, no valor de 2.082,85 €, referente à comparticipação das Tasquinhas 
na FIA 2007. 

- Após o Senhor Vereador Francisco Salvador haver referido que o modelo não sofreu 
alteração e que as rendas de bilros deveriam ter uma maior autonomização na feira, deliberado 
autorizar o pagamento e assumir o encargo de 2.082,85 €, que corresponde a 1/3 do custo total 
das despesas. (P.º 23/01) 

 
* Carta, com a ref.ª 2008-0579-JDA, datada de 25 de Junho de 2008, da Resioeste, 

remetendo cópia do despacho que procede à aprovação da tarifa de 38,49 € a praticar por aquela 
empresa durante o ano de 2008 e nota de crédito referente a acerto de facturação. 

- Tomado conhecimento e deliberado remeter a nota de crédito à Divisão Financeira para 
considerar em futuros pagamentos. (P.º 35/01) 
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A Câmara tomou ainda conhecimento da seguinte correspondência e expediente: 
 
* Carta, com a ref.ª 090.041.DVP, datada de 17 de Junho de 2008, da Rodoviária do 

Tejo, remetendo, para conhecimento, os preços das tarifas para os transportes colectivos urbanos 
de Peniche, a vigorarem a partir do dia 1 de Julho de 2008. (P.º 17) 

 
* Carta n.º 23/08, datada de 27 de Maio de 2008, da Coopeniche – Cooperativa Agrícola 

de Peniche, agradecendo a colaboração prestada aquando do processo de legalização do seu 
espaço comercial. (P.º 37) 

 
* Carta, com a ref.ª 014/CIR/2008, datada de 30 de Maio de 2008, da FOR-MAR – Centro 

Formação Profissional das Pescas e do Mar, dando conhecimento da extinção do Centro de 
Formação Profissional para o Sector das Pescas – FORPESCAS e da criação de um novo Centro 
de Formação Profissional das Pescas e do Mar – FOR-MAR. (P.º 13/09) 

 
* Carta, datada de 4 de Junho de 2006, do Senhor António Estorninho, agradecendo o 

apoio e a disponibilidade prestada para a realização da exposição “Dois Alentejanos em 
Peniche”, que esteve patente no edifício cultural. (P.º 37) 

 
* Circular n.º 73/2008-MJS, datada de 29 de Maio de 2008, da Associação Nacional de 

Municípios Portugueses, prestando alguns esclarecimentos relativamente ao Decreto-Lei n.º 
28/2008, de 22 de Fevereiro, sobre a criação dos Agrupamentos de Centros de Saúde e a 
Redefinição das Autoridades de Saúde. (P.º 16/03) 

 

* E-mail, datado de 24 de Junho de 2008, do Grupo Parlamentar do PCP, remetendo 
cópia das perguntas efectuadas por aquele grupo parlamentar ao Senhor Ministro do Estado e das 
Finanças e ao Senhor Ministro das Obras públicas, Transportes e Comunicações, sobre a 
cobrança coerciva de taxas de Licença para Publicidade a favor da Estradas de Portugal e 
Alvarás de Licença para Publicidade. (P.º 17) 

* Carta, datada de 12 de Junho de 2008, da Resioeste, convocando para a Assembleia-        
-Geral, que terá lugar, no próximo dia 14 de Julho, no Centro de Formação Ambiental do Aterro 
Sanitário do Oeste. (P.º 37) 

 
* Carta n.º 3184, datada de 17 de Junho de 2008, do Instituto Politécnico de Leiria, 

agradecendo a decisão do Município em proceder à execução dos trabalhos de aplicação de betu-
minoso no troço de acesso ao novo edifício da Escola Superior de Tecnologia do Mar. (P.º 18/02) 

 
* Carta, com a ref.ª 87/D/08, datada de 30 de Maio de 2008, da Associação dos 

Bombeiros Voluntários de Peniche, remetendo o Relatório de Contas da Gerência do ano de 
2007 e o Orçamento para o ano de 2008. (P.º 36/03) 

 
REVISÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS: 

 

A Câmara deliberou propor à Assembleia Municipal a aprovação da revisão n.º 3 ao 
Plano Plurianual de Investimentos, para o ano em curso, a qual regista as dotações corrigidas de 
1.945.000,00 € e 1.470.000,00 €, respectivamente para os anos de 2009 e 2010. 

 
ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL DE DESPESA – MODIFICAÇÃO N.º 12: 

 

A Câmara deliberou aprovar a alteração n.º 12 ao Orçamento da Despesa, para o ano em 
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curso, a qual regista o valor de 78.500,00 € em reforços de despesas correntes, 500,00 € em 
reforços de despesas de capital e 79.000,00 € em anulações de despesas correntes. 

 
ALTERAÇÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS – MODIFICAÇÃO N.º 12: 

 
A Câmara deliberou aprovar a alteração n.º 12 ao Plano Plurianual de Investimentos, para 

o ano em curso, a qual regista o valor de 22.500,00 € em reforços e 22.000,00 € em anulações. 
 

ALTERAÇÃO AO PLANO DE ACTIVIDADES – MODIFICAÇÃO N.º 12: 
 
A Câmara deliberou aprovar a alteração n.º 12 ao Plano de Actividades Municipais, para 

o ano em curso, a qual regista o valor de 22.000,00 € em reforços e 27.000,00 € em anulações. 
 

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: 
- Duarte António Pereira de Barros, Fernando Duarte Pedro Francisco e Jacinto Lopes 

Conceição Ferreira, como Operários Altamente Qualificados (Montador Electricista), em 3 de 
Junho de 2008; 

- Nelson Henrique Jorge Lopes, como Operário Altamente Qualificado, Operário 
Principal (Mecânico), em 3 de Junho de 2008; 

- António José Raimundo Alexandre, Maria da Graça Oliveira Sousa Gomes, Joaquim 
Luís Barbeiro Rocha dos Santos e Maria Ascensão Miguel Ramos Santos, como Operários 
Qualificados, Operário Principal (Jardineiro), em 3 de Junho de 2008; 

- Nuno Jorge Santana Rocha, como Operário Qualificado, Operário Principal (Carpinteiro 
de Limpos), em 3 de Junho de 2008. 

 
APOIO ÀS FREGUESIAS DO CONCELHO: 

 
* Na sequência de diversos pedidos que foram apresentados, a Câmara deliberou ceder os 

materiais que a seguir se indicam às seguintes Freguesias: 
 
Freguesia de Ferrel: 
- 10 sacos de cimento, para reparação de passeios, , no valor estimado de 35,60 €; 
- 20 manilhas de 50 cm, para colocação no acesso a propriedades particulares, no valor 

estimado de 252,00 €. 
Freguesia de Conceição: 
- Lancil 7 m de alvenaria recto de pedra e esquadria de 18 cm, lancil 5 m de alvenaria de 

pedra de 8 cm, 280 m2 de pavê, 10 sacos de cimento e pó de pedra para realização de obras na 
Rua dos Farilhões e Rua de Santa Ana, no valor estimado de 1.171,00 €. 

 
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: 
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* Das 6.00 às 2.00 horas, para o estabelecimento de bebidas, denominado “Cantinho da 

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

- Deliberado que seja visado o horário de funcionamento das 6.00 às 2.00 horas, com 
validade até 31 de Dezembro de 2008. 

 
* Das 10.00 às 4.00 horas, para o estabelecimento de bebidas/restauração, denominado 

“Cervejaria Portinho d’Areia”, localizado no Sítio do Porto de Areia Sul, em Peniche, de que é 
proprietária a empresa Viveiros Porto de Areia Sul – Comércio de Bivalbes, L.da. 

- Deliberado que seja visado o horário de funcionamento das 10.00 às 4.00 horas, com 
validade até 31 de Dezembro de 2008. 

 
* Das 11.00 às 2.00 horas, para o estabelecimento de restauração, denominado “Via da 

Ribeira, L.da”, sito na Avenida do Mar, n.º 46, em Peniche, de que é proprietária a empresa Via 
da Ribeira, L.da. 

- Deliberado que seja visado o horário de funcionamento das 11.00 às 2.00 horas, com 
validade até 31 de Dezembro de 2008. 

 
OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA: 
 
 * Carta, datada de 5 de Maio de 2008, do Senhor José Manuel Raimundo, explorador do 
snack-bar, denominado “100% Natura”, sito na Rua Tenente Valadim, n.º 24, solicitando 
autorização para proceder à ocupação com mesas e cadeiras do espaço onde se situa o Fórum da 
Parreirinha, com carácter amovível. 
 - Deliberado indeferir, nos termos e com os fundamentos constantes do parecer da 
Arquitecta Paisagista Municipal. (P.º 32/05) 

 
TABELA DE TAXAS E LICENÇAS – EMISSÃO DE SENHAS: 
 
 A Câmara deliberou autorizar a emissão das seguintes senhas de cobrança de rendimentos 
municipais: 
 
Mercados e Feiras: 
 
 - Ocupação de terrado = 30 cadernetas, com 100 folhas cada, numeradas de 1 a 3000, 
série C, de cor creme, da taxa de 1,25 €; 
 - Ocupação de terrado = 15 cadernetas, com 100 folhas cada, numeradas de 1 a 1500, 
série C, de cor cinza, da taxa de 0,63 €; 
 - Venda por grosso em lugar não cativo = 10 cadernetas, com 100 folhas cada, numeradas 
de 1 a 1000, série B, de cor azul claro, da taxa de 3,00 €. 
 - Utilização de frigoríficos = 10 cadernetas, com 100 folhas cada, numeradas de 1 a 1000, 
série B, de cor azul escuro, da taxa de 1,70 €; 
 - Utilização de frigoríficos = 10 cadernetas, com 100 folhas cada, numeradas de 1 a 1000, 
série B, de cor amarelo escuro, da taxa de 0,85 €; 
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VENDA AMBULANTE: 
 
 * Acompanhado de informação dos serviços de fiscalização municipais, datada de 19 de 
Junho de 2008, foi presente um requerimento, em nome de Álvaro Jorge Ferreira, solicitando 
autorização para proceder à venda de farturas, durante os fins-de-semana e feriados, no Campo 
da República, em Peniche. 
 - Deliberado indeferir.  
 
 * Acompanhado de informação dos serviços de fiscalização municipais, datada de 19 de 
Junho de 2008, foi presente um requerimento, em nome de Álvaro Jorge Ferreira, solicitando 
autorização para proceder à venda de farturas, no próximo dia 19 de Julho, durante o Carnaval de 
Verão, no Campo da República, em Peniche. 
 - Deliberado autorizar o solicitado, devendo o local da instalação ficar confinado ao 
espaço situado junto à Igreja de Santo António, em Peniche. 
 
OBRAS EXTERIORES ENVOLVENTES AO EDIFÍCIO “VERDE MAR” – FASE 1 – ESTA-
CIONAMENTO A NASCENTE: 
 
 * Foi presente uma informação da Divisão de Planeamento de Obras e Infraestruturas em 
articulação com os Serviços de espaços Verdes, apresentando os estudos elaborados para 
execução das obras referidas em epígrafe. 
 - Deliberado aprovar o estudo apresentado e remeter cópias ao DOM e à Junta de 
Freguesia de Ajuda para programação da execução das referidas obras. 
 
RECUPERAÇÃO DO FOSSO DA MURALHA DE PENICHE: 
 
 * Foi presente uma proposta de revisão e actualização do protocolo celebrado com o 
Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos, em 29 de Janeiro de 2001, para recuperação do 
fosso da muralha de Peniche. 
 - Deliberado aprovar o texto da revisão 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. 

 
CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLO: 
 
 * Foi presente uma informação, datada de 26 de Junho de 2008, apresentando uma 
proposta de protocolo específico de cooperação técnica e científica a celebrar com a Escola 
Superior de Tecnologia do Mar do Instituto Politécnico de Leiria, de acordo com a cláusula 5.ª 
do protocolo de cooperação técnica, científica e cultural, celebrado em 6 de Setembro de 2002. 
 - Deliberado aprovar o texto do protocolo a celebrar e dar poderes ao Senhor Presidente 
da Câmara, ou a quem legalmente o substitua, para outorgá-lo em nome do Município. 
 
CARNAVAL DE VERÃO: 
 
 * Informação n.º 58/08, datada de 26 de Junho de 2008, dos Serviços de Turismo, dando 
conhecimento do número de grupos carnavalescos a participar no próximo Carnaval de Verão, 
que terá lugar no próximo dia 19 de Julho, assim como do valor dos subsídios a atribuir a cada 
um deles. 
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 - Deliberado atribuir um subsídio à Associação de Educação Física, Cultural e Recreativa 
Penichense, no valor de 4.875,00 €, a pagar em duas tranches de acordo com a proposta 
apresentada, ou seja, a primeira, antes do início da actividade e a segunda, após o dia 19 de Julho. 

 
SUBSÍDIOS ESCOLARES: 
 
 * Informação, datada de 26 de Junho de 2008, da Técnica Superior de Serviço Social, 
propondo a actualização do montante de subsídio escolar para livros e material escolar a atribuir 
a um aluno que frequenta o 1.º ano do ensino básico, na Escola de Serra d’El-Rei. 
 - Deliberado autorizar o Senhor Presidente da Câmara a promover o pagamento do 
subsídio ao Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia, no valor de 56,65 €, como reforço 
do concedido por deliberação de 29 de Outubro de 2007, destinado à aquisição de livros e 
material escolar para alunos carenciados, de acordo com a informação prestada. 

 
PROGRAMA “PAGAR A TEMPO E HORAS”: 
 
 * Elaborado pela Divisão Financeira, foi presente o relatório final da consulta efectuada a 
instituições financeiras para contratação de empréstimo e adesão do Município ao Programa 
“Pagar a Tempo e Horas”. 
 - Considerando que não foram apresentadas quaisquer reclamações, a Câmara deliberou 
adjudicar, definitivamente, a contratação do empréstimo à Caixa de Crédito Agrícola Mútuo, no 
montante de 1.130.506,00 €, e nas restantes condições já estabelecidas e referidas na reunião de 
16 de Junho de 2008. 

 
PLANO DE URBANIZAÇÃO DO BALEAL: 

 
Na sequência da deliberação camarária de 20 de Junho último e na presença de diversos 

proprietários de terrenos sitos no perímetro urbano do PUB, os quais apresentaram um abaixo-        
-assinado solicitando a complementação dos “Termos de Referência” para o novo plano que 
assegure a viabilização e exequibilidade financeira do mesmo, designadamente que a determinação 
da área bruta total das habitações novas a construir respeite os valores mínimos, já objecto de 
cálculo pelo DPGU, necessários para garantir a sustentabilidade das novas infra-estruturas.Foi 
novamente presente a proposta para reinício do Plano de Urbanização do Baleal elaborada pela 
DEPPC, datada de 12 de Junho corrente. 

Submetida à apreciação e após ter sido determinado dispensar o acompanhamento da 
elaboração do plano para CCDRLVT, que na equipa técnica multidisciplinar a constituir fosse 
integrado um especialista na área da economia, atendendo à avaliação dos impactos financeiros 
que lhe estão subjacentes, e que fossem consideradas as disposições contidas nas alíneas e), f), g) 
e j) do artigo 88.º do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, a Câmara, nos termos e para os 
efeitos previstos no disposto no n.º 5 do artigo 74.º do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de 
Setembro, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 316/2007, de 19 de Setembro, e do Decreto-Lei 
n.º 232/2007, de 15 de Junho, deliberou por maioria, com os votos a favor (3) da CDU e as 
abstenções (4) do PS e do PSD, aprovar os Termos de Referência e sujeitar a procedimento de 
Avaliação Ambiental Estratégica o Plano de Urbanização do Baleal, conforme proposta apresentada. 

Mais foi deliberado dar início ao período de participação preventiva, pelo prazo de 20 
dias, a contar da data da publicação do aviso no Diário da República, nos termos do disposto no 
n.º 2 do artigo 77.º do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, na sua actual redacção. 

Fizeram declarações de voto verbais os Vereadores, Senhores Francisco Salvador e Paulo 
Rodrigues, que declararam ter-se abstido por não se ter estabelecido uma base política no 
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desenvolvimento da solução proposta; o Senhor Vereador Jorge Gonçalves, que declarou ter-se 
abstido por não ter havido a discussão política sobre a definição da base programática para o 
desenvolvimento da solução proposta, nomeadamente em relação ao estabelecimento dos 
indicadores territoriais e ordenamento do espaço; o Senhor Presidente da Câmara, que afirmou 
estar o processo a desenvolver-se com toda a transparência; disse contar com os contributos e 
empenhamento de todas as pessoas para que o objectivo seja alcançado com celeridade e 
declarou que o trabalho será efectuado através dos recursos existentes na Câmara e o Senhor 
Vice-Presidente, que exaltou a importância da decisão política hoje tomada; manifestou a sua 
decepção por não ter sido também facultado à CDU pelos interessados documento sobre o PUB e 
chamou a atenção dos presentes para o que se encontra disposto legalmente em termos de 
mecanismos de perequação compensatória. 

 

PROJECTO DE ESPAÇOS EXTERIORES ENTRE A ESTRADA MARGINAL SUL E A RUA 
D. JERÓNIMO DE ATAÍDE, EM PENICHE: 
 

* Elaborada pelo DPGU, foi presente uma informação, datada de 28 de Maio de 2008, 
prestando alguns esclarecimentos relativamente às hipóteses de aperfeiçoamento urbanístico da 
zona onde se encontra instalado o Clube Motard de Peniche. 

- Deliberado que a DEPPC elabore estudo específico de ordenamento do local e autorizar 
a ligação para fornecimento de água ao edifício onde se encontra instalado o Clube Motard de 
Peniche condicionado à apresentação de declaração prévia de renúncia pela demolição de parte 
das instalações existentes, quando tal se tornar necessária para cumprimento do plano de 
ordenamento do local. 

 
PATRIMÓNIO: 
 

Alienação de terrenos: 
 

* Requerimento, 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, 
acompanhado agora de uma exposição em nome do requerente. 

- Deliberado indeferir, nos termos e com os fundamentos constantes da decisão já tomada 
em reunião de 2 de Junho de 2008. 
 
Núcleo Escolar de Ferrel: 
 

 * Foi presente uma informação, datada de 21 de Junho de 2008, do DPGU, apresentando 
um relatório de avaliação para eventual aquisição de um prédio, sito em Ferrel, destinado à 
implantação de um núcleo escolar. 
 - Deliberado ouvir a Junta de Freguesia de Ferrel e dar poderes ao Senhor Presidente da 
Câmara para prosseguir com as negociações com vista à eventual aquisição do prédio urbano. 
 Deliberado ainda que o DPGU preste informação sobre as circunstâncias e condicionantes 
que recaem sobre o prédio e derivadas da sua localização por se situar junto a estabelecimentos 
escolares. 

 
OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA: 
 

 * Requerimento, em nome de Liliana Rosário Bértolo Soares, solicitando autorização 
para proceder à ocupação da via pública com esplanada de apoio ao estabelecimento, 
denominado “Cool Bar”, sito na Avenida Monsenhor Bastos, n.º 67, em Peniche. 
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 - Deliberado que os serviços juntem ao processo idênticos pedidos existentes, a fim de 
serem objecto de apreciação em próxima reunião. 

 
PLANO DE ALINHAMENTOS: 

 
* Foi presente uma proposta de alinhamento para a Estrada dos Remédios, em Peniche, 

elaborada pela Divisão de Estudos, Projectos, Planeamento e Controlo, datada de 24 de Junho de 
2008, na sequência do pedido de viabilidade para loteamento urbano, efectuado pela firma 
Construções Penichense, L.da. 

- Deliberado ouvir as Juntas de Freguesia de Conceição e de Ajuda. 
 
* Foi presente uma proposta de alinhamento para a Estrada dos Remédios, em Peniche, 

elaborada pela Divisão de Estudos, Projectos, Planeamento e Controlo, datada de 24 de Junho de 
2008, na sequência do pedido de legalização de edifício, efectuado pela Senhora Rosa Maria 
Fidalgo Domingos Alexandre. 

- Deliberado ouvir as Juntas de Freguesia de Conceição, São Pedro e de Ajuda. 
 
* Foi presente uma proposta de correcção do alinhamento, aprovado em 14 de Julho de 

2003, para a Rua do Cataló, em Ferrel, em virtude das construções efectuadas no local não 
respeitarem o alinhamento aprovado. 

- Deliberado ouvir a Junta de Freguesia de Ferrel. 
 

PEDIDOS DE INFORMAÇÃO PRÉVIA: 
 
Foram presentes e apreciados os pedidos de informação prévia a seguir indicados: 
 
* Em nome de António da Conceição Nunes, para construção de um condomínio 

habitacional, sito nas Parradouras, em Ferrel. 
- Deliberado informar o requerente de que a pretensão não é viável, nos termos e com os 

fundamentos constantes da informação da DGUO, de 17 de Junho de 2008, podendo a proposta 
ser reformulada por forma a respeitar as condições referidas no mesmo parecer e devendo, ainda, 
colher-se os pareceres da DEPPC e dos SMAS. 

 
* Em nome de Rosa Maria Fidalgo Domingos Alexandre, para legalização, com ónus de 

renúncia, de casa de habitação, sita na Travessa do Calhau, na Estrada dos Remédios, em Peniche. 
- Deliberado informar a requerente de que deverá aguardar a decisão final de aprovação 

do estudo de alinhamento para o local, sobre o qual foi solicitado os pareceres das Juntas de 
Freguesia de Conceição, São Pedro e de Ajuda. 

 
LOTEAMENTOS: 

 
Foram presentes e apreciados os seguintes processos de operações de loteamento: 
 
* Proc.º N.º 2/2000-Lot/DHU, em nome de Submerci – Construção e Urbanizações, L.da, 

para loteamento de um prédio rústico, sito em “Casal da Carreira”, na Bufarda, já presente em 
reuniões anteriores. 

- Deliberado aprovar os encargos a liquidar à Câmara, no valor de 12.325,49 €, nos 
termos do capítulo XII do RMUE e anexar as taxas do capítulo XI do RMUE por conta das infra-      
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-estruturas que estariam a cargo dos SMAS e que irão ser executadas pelo promotor, de acordo 
com as informações prestadas pelos SMAS, de 27 de Maio de 2007, do DPGU, de 27 de Junho 
de 2008, e da DPOI, de 22 de Abril de 2008, devendo ainda respeitar as demais condições nelas 
contidas e no parecer do DEA/DASU. 

 
* Proc.º N.º 4/07, em nome de Predibaleal – Gestão e Investimento Imobiliário, S.A. e 

Outros, para loteamento de um prédio rústico, sito em Água Doce, nos Casais do Baleal, já 
presente em reuniões anteriores e acompanhado agora de um pedido de reapreciação. 

- Deliberado manter a decisão de indeferimento já tomada na reunião de 6 de Fevereiro 
de 2008 e notificar a promotora e o técnico responsável pelo processo para comparecerem em 
atendimento com vista à apreciação e esclarecimento do assunto. 

 
* Proc.º N.º 2/08-Lot/DHU, em nome de Luís Alberto Rodrigues Santana, para 

loteamento de um prédio misto, sito no Bairro dos Dominguinhos, em Peniche. 
- Deliberado proceder à audiência prévia do requerente, manifestando a intenção de 

indeferir o pedido, nos termos do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, por 
não cumprir com todas as formalidades legais, nomeadamente não proporcionando um perfil de 
passeio com 2,25 m e não respeitar as disposições legais sobre acessibilidades e espaços verdes. 

 
LICENCIAMENTO DE OBRAS PARTICULARES: 

 
Foram presentes e apreciados os seguintes processos para licenciamento de obras: 
 
* Proc.º N.º 131/08, em nome de Mário Alexandre da Silva Franco, para construção de 

um quiosque para café-bar, na Avenida do Mar, na Consolação. 
- Deliberado colher o parecer da CCDRLVT sobre a possibilidade de instalação do 

quiosque, considerando os compromissos assumidos, a circunstância de se encontrar em curso a 
elaboração do projecto de requalificação do Plano da Praia da Consolação e o local pretendido se 
inserir em espaços urbanos à luz do PDM e do POOC, conforme planta de implantação que se 
anexará. 

 
* Proc.º N.º 879/82, em nome de Clube Stella Maris de Peniche, para licenciamento do 

edifício onde se encontra instalado o Pavilhão Polivalente, na Rua Calouste Gulbenkian, em 
Peniche, acompanhado de informação do DPGU. 

- Deliberado informar a requerente, nos termos constantes da informação do DPGU, de 
25 de Junho de 2008. 

 
* Proc.º N.º 124/08, em nome de Norberto Luís Marcelino Hipólito, para proceder a 

alterações ao uso do estabelecimento de snack-bar/restauração, sito na Avenida da Praia, n.º 100, 
na Consolação. 

- Deliberado aprovar o projecto de arquitectura das alterações, condicionado à 
manutenção das caixilharias existentes, e nas demais condições constantes na informação da 
DGUO, de 6 de Junho de 2008, de que se remeterá cópia. 

 
* Proc.º N.º 138/08, em nome de Maria Cecília G. Preto R. Santos Mendes, para proceder 

à remodelação e ampliação de uma moradia, onde se encontra instalado o estabelecimento “Casa 
Baleal à Vista”, sita em Casais do Baleal. 
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- Deliberado aprovar o projecto de arquitectura de remodelação e ampliação, nos termos 
constantes da informação da DGUO, de 16 de Junho de 2008, devendo apresentar os projectos 
das especialidades. 

 
REUNIÕES DE CÂMARA: 
 
 A Câmara deliberou realizar uma reunião extraordinária, na próxima quarta-feira, dia 2 
de Julho, pelas 21.30 horas, tendo a convocatória sido feita directamente a todos os membros da 
Câmara e com dispensa de convocação escrita. 
 
ENCERRAMENTO: 

 
Sendo vinte e uma horas e vinte e cinco minutos, o Senhor Presidente declarou encerrada 

a reunião, da qual, para constar, se lavrou a presente acta, que, para efeitos imediatos, foi 
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, por 
maioria, com os votos contra dos Senhores Vereadores Francisco Salvador e Paulo Rodrigues. 

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

 
 


