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ACTA N.º 32/2008 
 

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 
REALIZADA NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2008: 

 
Aos onze dias do mês de Agosto do ano dois mil e oito, nesta cidade de Peniche e 

Edifício Cultural, 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 quarenta e cinco 
minutos. 

O Senhor Presidente da Câmara somente esteve presente na reunião no período de 
audição do público sobre o Centro Educativo de Atouguia da Baleia, até às quinze horas e trinta 
minutos, altura a partir da qual passou a presidir o Senhor Vice-Presidente. 

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: 
 

- Presidente da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, que fez a entrega de um 
abaixo-assinado subscrito pela população da freguesia onde manifesta a sua discordância sobre a 
sustentação da pretensão de se construir o Centro Educativo de Atouguia da Baleia no espaço 
interior das instalações da Escola Básica 2,3. Lamentou que o Senhor Presidente da Câmara não 
tivesse acedido ao convite que lhe dirigiu para estar presente na reunião onde o assunto foi 
apreciado. Referiu que a Junta de Freguesia sempre esteve disponível para conversar sobre a 
localização do Centro Escolar. 

Seguidamente usaram da palavra os membros da Câmara adiante identificados: 
 
Senhor Presidente da Câmara: 
- Procedeu à leitura do abaixo-assinado, tendo referido que qualquer tema em matéria de 

decisão política deve ser tratado com seriedade e serenidade; 
- Aludiu ao facto de, no mesmo dia e pelas 10.00 horas, ter recebido o convite atrás 

referido, mas que por motivos de agenda não pôde estar presente; 
- Salientou que desde o início do processo não tem parado, tendo vindo a trabalhar com 

vista a encontrar a melhor solução junto do Ministério da Educação; 
- Declarou que o assunto não está encerrado e que até final da 1.ª quinzena de Setembro 

espera ter uma solução definitiva sobre a matéria; 
- Vincou que o executivo tem feito investimentos significativos na área da educação e 

que no final do mandato se chegará à conclusão que em algum momento se terá investido tanto 
na educação de qualidade; 

- Informou, ainda, que, consoante o desenvolvimento do processo, irá prestando 
informação e que a decisão será sempre tomada em reunião camarária. 

 
Senhor Vereador Francisco Salvador: 
- Congratulou-se com a atitude do Senhor Presidente da Câmara em considerar que a 
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questão da localização do Centro Educativo não se encontra encerrado e com o facto de estar a 
providenciar a melhor solução para o assunto; 

- Declarou, contrariamente ao que se encontra reproduzido no documento posto a 
circular, intitulado “Toda a Verdade”, sobre a localização do Centro Educativo de Atouguia da 
Baleia, não ter havido nenhuma aprovação, por unanimidade, sobre a localização. As 
intervenções centraram-se apenas em relação à candidatura e financiamento das instalações que, 
segundo foi informado pelo Senhor Vice-Presidente, a aprovação teria que ser dada naquele dia 
sob pena de se perder a candidatura e o respectivo financiamento. 

 
Senhor Vice-Presidente da Câmara: 
- Informou que as candidaturas foram aprovadas, tendo sido cumpridas as orientações 

definidas pela Câmara em Dezembro; 
- Referiu que a questão que ficou em aberto não foi só a relacionada com a localização, 

foi também trabalhar-se no projecto desde que as candidaturas estivessem aprovadas; 
- Salientou que se está na fase da aprovação da candidatura, sendo a aprovação do 

projecto da responsabilidade da Câmara, após a qual o Ministério da Educação fará a sua 
apreciação e tomará a respectiva decisão; 

- Disse que se fosse necessário iria buscar o documento referente à candidatura, em cuja 
proposta está incluída a localização do Centro Educativo; 

- Declarou que o documento que fez circular tem a ver com a intervenção que produziu 
em reunião de Câmara, onde afirmou que entregaria, no final, documento escrito para a acta. 

O Senhor Vice-Presidente informou que não existe nenhum documento “Toda a 
Verdade”. Existe sim uma intenção escrita “Toda a Verdade” que informou ir entregar no final 
da reunião e que a mesma reflecte a sua intenção sobre este assunto. 

 
Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 
- Congratulou-se por o processo não se encontrar encerrado; 
- Salientou que na acta do dia 10 de Dezembro último a localização nunca foi vista como 

um caso encerrado e que a unanimidade na apreciação de algum aspecto do processo, apenas e só 
o houve em relação à apresentação da candidatura, tanto mais, e segundo foi dito pelo Senhor 
Vice-Presidente, que era consensual a posição entre as entidades, qual a razão por que se haveria 
de votar desfavoravelmente. 

 
Senhor Vereador Paulo Rodrigues: 
Perguntou se já estão fixadas as localizações para os núcleos escolares de Ferrel e Serra 

d’El-Rei, uma vez que lhe parece que tal informação não foi prestada. 
 
Senhor Vice-Presidente da Câmara: 
- Referiu que nunca se escondeu as diferenças de opinião em nenhuma reunião, sendo 

que no desenvolvimento do processo a única dúvida colocada sobre a localização respeitava ao 
saber-se se o espaço tinha as dimensões suficientes para a sua instalação; 

- Vincou que a ordem das candidaturas para instalação dos núcleos escolares sempre foi a 
seguinte: 1.º- Centro Educativo de Atouguia da Baleia; 2.º- Núcleo Escolar de Ferrel e 3.º- 
Núcleo Escolar de Serra d’El-Rei, estando estes últimos dependentes da identificação da 
localização. 

Por último, verificaram-se as seguintes intervenções: 
 
Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia: 
- Disse congratular-se com a posição do Senhor Presidente da Câmara e que a Junta está 
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disponível para, em conjunto, participar nas acções de desenvolvimento do processo que vá ao 
encontro aos anseios e interesses objectivos da população da freguesia e da Junta; 

- Vincou que a Junta de Freguesia sempre esteve em desacordo com a localização do 
Centro Educativo no espaço interior da Escola Básica 2,3 e que espera que o assunto se resolva 
de acordo com as pretensões da população. 

 

Senhor Presidente da Câmara: 
- Declarou que o caminho da disponibilidade foi evidenciado e que irá trabalhar com 

vista à resolução do assunto; 
- Agradeceu e deu os parabéns aos participantes e público em geral pela postura 

manifestada no decurso da reunião; 
- Referiu, por último, que o assunto continuaria na próxima reunião com vista a tentar-se 

encontrar solução para a nova localização. 
 

- Arquitecto Carlos Dionísio, técnico responsável autor do projecto, que solicitou a 
tomada de decisão sobre o processo n.º 4/03, em nome de Empreendimar – Sociedade de 
Construções, L.da, para loteamento de prédio, sito no casal do Liberal, em Ferrel, nomeadamente 
em relação à aprovação da nova planta síntese, com vista ao prosseguimento do mesmo, e uma 
vez que o assunto já se arrasta desde o ano 2000. O Senhor Presidente da Câmara informou que a 
Câmara aprovou na última reunião a solução apresentada para a rotunda prevista para o local e 
que constituía um obstáculo para o normal andamento do processo. 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 
 

No período Antes da Ordem do Dia, usaram da palavra os seguintes membros da Câmara: 
 

Senhor Vice-Presidente da Câmara: 
- Reafirmou o elevado grau de concretização do actual Executivo liderado pela CDU na 

área da Educação, ao nível do parque escolar, generalização de refeições, bolsas de estudo, 
apresentação da Carta Educativa, etc. 

- Disse que, no processo do Centro Educativo de Atouguia da Baleia, a postura da 
Câmara foi séria e responsável. Afirmou que, a decisão de continuar ou não com a actual 
candidatura não dependia da Câmara, mas sim do Mistério da Educação. O Município não podia 
correr o risco de perder o apoio financeiro para a candidatura do Centro Educativo de Atouguia 
da Baleia, uma vez que, caso não apresentasse a referida candidatura, estaria a colocar em causa 
a sua construção nos próximos anos, prejudicando assim as crianças de Atouguia da Baleia.  

Informou ainda dos seguintes eventos em que participou na semana de 28 de Julho último 
a 11 de Agosto corrente: 
 - Entrega de prémios das 35 Voltas ao Aterro, em Serra D’El Rei; 

- Inauguração da Exposição de Ida Guilherme e João Calado denominada por “Maré de 
Flores em Peniche”; 

- Actividades da Festa de Nª Sr.ª da Boa Viagem; 
- Actividades da Festa de Nª Sr.ª da Guia, em Ferrel;  
- Dia do Município, este ano, promovido na Freguesia de Ferrel; 
- Inauguração da Peniche Artesanato 2008 – 6ª Feira Internacional de Artesanato; 
- Construções na Areia na Praia do Baleal;  
- Concerto pela Banda da Sociedade Filarmónica União 1º de Dezembro de 1902, em 

Peniche;  
- Peça de teatro “Médico à Força” pelo grupo de teatro “A Rainha”, em Peniche;  
-Iniciativas promovidas no âmbito da Semana da Juventude. 
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Senhor Vereador Jorge Abrantes: 
- Chamou a atenção para o aumento significativo da população nesta época do ano, onde 

o abastecimento de água e o saneamento assumem maiores proporções. Deu conta das 
dificuldades em assegurar o serviço as quais têm sido ultrapassadas com grande capacidade de 
resposta e que tem exigido uma intervenção permanente em todas as frentes. Referiu, também, 
das dificuldades em atingir o caudal negociado com a empresa Águas do Oeste; 

- Deu conhecimento que a empresa Águas do Oeste concentrou a entrada em 
funcionamento da ETAR do Casal da Vala e que tem havido melhoramento nas águas residuais 
tratadas e que a obra de São Bernardino ainda não se encontra concluída, tendo havido alguma 
pressão para que a ligação seja realizada rapidamente. 

 
Senhor Vereador Paulo Rodrigues: 
Chamou a atenção para o cuidado que deve existir na programação das actividades 

culturais, a levar a efeito na época de Verão em toda a área do concelho, por forma a evitar que 
para o mesmo dia haja a realização de mais do que um evento na mesma localidade, cabendo à 
Câmara liderar e coordenar todo o processo em articulação com as respectivas Juntas de Freguesia. 

 
Senhor Vereador Francisco Salvador: 
Perguntou se o torneio e caçada medievais planeadas para Atouguia da Baleia e Serra 

d’El-Rei e previstas em orçamento já têm datas marcadas. O Senhor Vice-Presidente informou 
que as actividades vão ser adiadas por não haver condições para a sua realização, tal como estava 
previsto, havendo, no entanto, a pretensão para se encontrar uma nova solução. 

 
Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 
- Disse que os Vereadores do PS gostariam de acompanhar o processo sobre o Centro 

Educativo de Atouguia da Baleia em condições diferentes do que foi até agora e discutir o 
assunto na Câmara com mais profundidade. O Senhor Vice-Presidente declarou que a pretensão 
está implícita na intervenção do Senhor Presidente da Câmara; 

- Referiu que na próxima reunião iria fazer intervenção sobre o Dia do Município 
 
Senhor Vereador Joaquim Raul: 
Chamou a atenção para que na época de Verão do próximo ano haja o cuidado de melhor 

planificação do calendário das actividades culturais, em sede de preenchimento diário de eventos 
a levar a efeito no concelho de Peniche. O Senhor Vice-Presidente deu conhecimento que foram 
feitas um conjunto de informações significativas sobre as iniciativas culturais e também 
desportivas, a levar a efeito no Verão, e sobre as quais se deu conhecimento a outras entidades, 
ao contrário destas que nem sempre prestam essa informação. 

 
PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 
BALANCETES: 

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

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

Câmara Municipal (de operações orçamentais): 600.591,40 € (seiscentos mil quinhentos 
e noventa e um euros e quarenta cêntimos). 

Câmara Municipal (de operações não orçamentais): 245.173,65 € (duzentos e quarenta e 
cinco mil cento e setenta e três euros e sessenta e cinco cêntimos). 
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Serviços Municipalizados (de operações orçamentais): 1.895.365,69 € (um milhão 
oitocentos e noventa e cinco mil trezentos e sessenta e cinco euros e sessenta e nove cêntimos). 

Serviços Municipalizados (de operações não orçamentais): 441.470,27 € (quatrocentos e 
quarenta e um mil quatrocentos e setenta euros e vinte e sete cêntimos). 

 
CORRESPONDÊNCIA: 

 
Foi presente e apreciada a seguinte correspondência: 
 
* Carta, datada de 5 de Agosto de 2008, do Centro Social do Pessoal da Câmara 

Municipal de Peniche, solicitando a atribuição de um subsídio destinado ao pagamento de 
despesas efectuadas com a utilização do Pavilhão Gimnodesportivo da Escola Básica D. Luís de 
Ataíde pela secção de futebol daquele Centro Social e respeitante aos meses de Janeiro a Abril. 

- Deliberado conceder ao Centro Social do Pessoal da Câmara Municipal de Peniche um 
subsídio extraordinário, no valor de 164,50 €. (P.º 40/09/01) 

 
* Carta, datada de 5 de Agosto de 2008, do Centro Social do Pessoal da Câmara 

Municipal de Peniche, solicitando a atribuição de um subsídio destinado ao pagamento de 
refeições fornecidas na Cantina daquele Centro Social e respeitantes ao mês de Julho. 

- Deliberado conceder ao Centro Social do Pessoal da Câmara Municipal de Peniche um 
subsídio extraordinário, no valor de 5.927,60 €. (P.º 40/09/01) 

 
* Informação, datada de 1 de Agosto de 2008, do Senhor Vice-Presidente da Câmara, 

propondo a concessão de um subsídio ao Península de Peniche Surf Clube e destinado ao 
pagamento do aluguer de equipamento de som durante a realização da Taça de Portugal 2008 em 
Surf, Bodyboard, Longboard e Kneeboard, que teve lugar de 22 a 27 de Julho último. 

- Deliberado conceder ao Península de Peniche Surf Clube um subsídio, no valor de 
350,00 €. 

 
* Ofício n.º 133/2008, datado de 7 de Julho de 2008, da Junta de Freguesia de São Pedro, 

solicitando a atribuição de um subsídio destinado ao pagamento de despesas a efectuar com a 
organização da “Grande Noite de Fados”, que terá lugar no dia 14 de Agosto próximo. 

- Deliberado conceder à Junta de Freguesia de São Pedro um subsídio, no valor de 600,00 €. 
 
* Carta, datada de 7 de Junho de 2008, do Rancho Folclórico “As Lavadeiras de Bôlhos”, 

já presente em reunião anterior, solicitando diverso apoio logístico e financeiro para a realização 
do seu 10.º Festival de Folclore, que teve lugar no dia 27 de Julho último. 

- Deliberado assumir os encargos a pagar com a oferta de quatro troféus, até ao valor de 
70,00 €. (P.º 37) 

 
* Carta, datada de 14 de Julho de 2008, do Rancho Folclórico “Os Camponeses da Beira 

Mar”, solicitando a atribuição de um subsídio destinado a comparticipar nas despesas efectuadas 
com a realização do seu XXII Festival de Folclore, que teve lugar no passado dia 2 de Agosto. 

- Deliberado conceder ao Rancho Folclórico “Os Camponeses da Beira Mar” um subsídio, 
no valor de 500,00 €. (P.º 11/03) 

 
* Ofício n.º 962, datado de 24 de Julho de 2008, da Direcção Regional do Centro do 

Instituto Português da Juventude, solicitando que sejam criados bilhetes especiais, gratuitos ou 
sujeitos a desconto para jovens, de acesso ao Museu Municipal, no próximo dia 12 de Agosto, no 
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Dia Internacional da Juventude. 
- Deliberado que a entrada no museu, no dia 12 de Agosto, seja livre nesse dia e não se 

cobrem taxas pelas visitas. (P.º 11/02) 
 
* Informação n.º 73/2008, datada de 1 de Agosto de 2008, dos Serviços de Turismo, 

solicitando o pagamento de despesas efectuadas com os serviços prestados pela “Oficina de 
Renda – O Brincalhão”, na Feira Internacional de Artesanato, que teve lugar na FIL, de 5 a 13 de 
Julho último. 

- Deliberado assumir a responsabilidade pelo pagamento dos encargos, conforme 
proposto, no valor de 469,23 €.  

 
* Informação n.º 74/2008, datada de 6 de Agosto de 2008, dos Serviços de Turismo, 

solicitando o pagamento de despesas efectuadas com os serviços prestados pela Associação 
Peniche-Rendibilros, na Feira Internacional de Artesanato, que teve lugar na FIL, de 5 a 13 de 
Julho último. 

- Deliberado conceder à Associação Peniche Rendibilros um subsídio, no valor de 60,00 €. 
 
* Carta, datada de 1 de Agosto de 2008, do Centro de Actividades Recreativas e 

Melhoramentos de Casais do Júlio, solicitando apoio logístico para a realização de demonstrações 
de basket pela secção de basket do Stella Maris de Peniche e de saltos em trampolim e mini 
trampolim pela Associação “A Serrana”, no próximo dia 15 de Agosto. 

- Deliberado dispensar o apoio logístico que materialmente seja possível e assumir a 
responsabilidade por assegurar o transporte do material necessário à realização do evento. (P.º 11/03) 

 
* Informação, datada de 7 de Agosto de 2008, do Senhor Vice-Presidente da Câmara, 

propondo a cedência de diverso apoio logístico ao Península de Peniche Surf Clube, para a 
realização da 3.ª etapa do Circuito Nacional de Bodyboard Open 2008, que terá lugar de 3 a 5 de 
Outubro próximo. 

- Deliberado dispensar o apoio logístico que materialmente seja possível, incluindo a 
assumpção da responsabilidade pelo pagamento dos encargos com alojamento, aluguer de 
sanitários, troféus e vigilância. 

 
* Carta n.º 189/2008, datada de 15 de Maio de 2008, da Associação de Motociclismo de 

Peniche, solicitando diverso apoio logístico e financeiro para a realização do 10.º Encontro 
Nacional Motard Peniche 2008, que terá lugar de 12 a 14 de Setembro. 

- Deliberado autorizar a realização do evento e conceder o apoio logístico que 
materialmente seja possível dentro das possibilidades da Câmara e conceder um subsídio à 
Associação de Motociclismo de Peniche, no valor de 1.000,00 €. (P.º 11/03) 

 
* Informação, datada de 7 de Agosto de 2008, da técnica superior de recreação, lazer e 

turismo, propondo que o apoio logístico anteriormente cedido ao Peniche Hostel Backpackers, 
para realização da sua festa de inauguração, no Jardim da Cascata, seja transferido para o 
próximo dia 18 de Setembro, em virtude de não ter sido possível realizar na data prevista. 

- Deliberado autorizar.  
 
* Requerimento, em nome de Máximo Luftman, solicitando a antecipação em dois dias 

na montagem do seu circo, já objecto de aprovação. 
- Deliberado autorizar. 
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A Câmara tomou ainda conhecimento da seguinte correspondência e expediente: 
 
* Ofício n.º 1621, datado de 25 de Julho de 2008, da Administração Regional de Saúde 

do Centro, dando conhecimento da transferência dos serviços de Saúde Pública do Distrito de 
Leiria para novas instalações, sitas em Marrazes – Leiria. (P.º 16/01) 

 
* Carta n.º 460/08, datada de 29 de Julho de 2008, da Federação Portuguesa de Surf, 

agradecendo todo o apoio dispensado durante a realização dos projectos desportivos do 
calendário nacional e internacional. (P.º 37) 

 
* Boletim Informativo n.º 15, “Adonotícias”, da Empresa Águas do Oeste, relativo a 

Junho de 2008.  
 
* Ofício n.º 2008/1326, datado de 18 de Julho de 2008, da Associação de Municípios do 

Oeste, remetendo o n.º 3 da “Oeste Revista”, referente a Junho de 2008. 
 
* Relatório de Actividades 2007, do Instituto Politécnico de Leiria. 
 
* Ordem de trabalhos da reunião do Conselho Geral do Instituto Politécnico de Leiria, 

realizada no dia 23 de Julho último. 
 

ORDEM DE PAGAMENTO – RATIFICAÇÃO: 
 
 A Câmara deliberou ratificar o despacho do Senhor Presidente, pelo qual foi autorizada a 
ordem de pagamento n.º 2668, no valor de 30,00 €, respeitante ao pagamento à Associação 
Académica de Coimbra de patrocínio para o carro alegórico de economia na queima das fitas. 
 
ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL DE DESPESA – MODIFICAÇÃO N.º 16: 

 
A Câmara deliberou aprovar a alteração n.º 16 ao Orçamento da Despesa, para o ano em 

curso, a qual regista o valor de 14.000,00 € em reforços de despesas correntes, 6.000,00 € em 
reforços de despesas de capital e 20.000,00 € em anulações de despesas correntes. 

 
ORÇAMENTO MUNICIPAL E GRANDES OPÇÕES DO PLANO PARA 2008: 

 
A Câmara tomou conhecimento da modificação n.º 16 ao Orçamento Municipal e das 

Grandes Opções do Plano, para o ano de 2008. 
 

PESSOAL: 
 

* Foi presente lista nominal dos trabalhadores contratados em regime de contrato de 
prestação de serviços, contrato de trabalho a termo resolutivo certo e acordos ocupacionais ao 
serviço em Julho de 2008. 

- Tomado conhecimento. (31/02) 
 

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: 
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Freguesia de Atouguia da Baleia: 
- 8 vassouras de piaçaba e 8 vassouras de varrer ruas, no valor estimado de 106,26 €; 
- 80 vergas de ferro, para colocação no Nicho de Santo António, nos Bolhos, no valor 

estimado de 652,80 €. 
 

HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS: 
 

* Acompanhado de parecer da Junta de Freguesia de Conceição, foi presente, para efeitos 
de visto, um pedido de horário de funcionamento, das 7.00 às 2.00 horas, para o estabelecimento 
de bebidas, denominado “Wilma’s Kaffé”, sito na Rua Nova das Arieiras, n.ºs 12 e 14, em 
Peniche, de que é proprietária a Senhora Vilma Maria Anastácio Soares. 

- Deliberado que seja visado o horário de funcionamento das 7.00 às 2.00 horas, com 
validade até 31 de Dezembro de 2008. 

 
PROJECTO PRONATURA: 
 

 * Foi presente a informação n.º 27, datada de 28 de Julho de 2008, da Divisão de 
Ambiente e Serviços Urbanos, dando conhecimento da aprovação por parte da ANEFA – Asso-
ciação Nacional de Empresas Florestais, Agrícolas e do Ambiente da candidatura do Parque de 
Campismo de Peniche ao Projecto ProNatura e da necessidade de se proceder à formalização da 
candidatura. 
 - Deliberado dar continuidade ao projecto, nos termos propostos. 
 
CONCURSO PÚBLICO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ESPAÇOS 
VERDES DO PARQUE URBANO DA AVENIDA MONSENHOR BASTOS E REABILI-
TAÇÃO URBANA DA PRAGEIRA: 
 
 * Elaborado pela Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos, foi presente o relatório da 
análise efectuada às propostas apresentadas para adjudicação da empreitada referida em epígrafe. 

- Deliberado proceder à audiência prévia dos concorrentes, manifestando a intenção de 
efectuar a adjudicação da prestação do serviço ao concorrente classificado em primeiro lugar, 
conforme proposto, à empresa Vibeiras – Sociedade Comercial de Plantas, S.A., pelo valor de 
66.000,00 €, a que acrescerá o IVA. 

 
PLANO DE PORMENOR DA ADTE SUL DE SÃO BERNARDINO: 
 

* Elaborado pelo Gabinete de Planeamento da DEPPC e acompanhada de informação do 
DPGU, foi presente uma proposta de celebração de um protocolo para elaboração do Plano de 
Pormenor da ADTE Sul de São Bernardino.  

- Tomado conhecimento e deliberado proceder à análise na próxima reunião. 
 

PUBLICIDADE: 
 
* Requerimento, em nome de C.O.P.B. – Centro Óptico de Peniche, solicitando 

autorização para proceder à colocação de um reclamo luminoso no estabelecimento, sito no 
Largo D. Pedro V e Rua Garrett, em Peniche. 

- Deliberado indeferir, por ter merecido parecer desfavorável do IGESPAR, que é 
vinculativo. 
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DESTAQUE DE PARCELA: 
 

* Requerimento, em nome de Luís Miguel Costa Ferreira e Maria do Carmo Costa 
Ferreira, solicitando a junção de documentos com vista à correcção da área da parcela de terreno 
a destacar, sita na Rua 5 de Outubro, n.º 15, na Coimbrã, em função da proposta de alinhamentos 
proposta para o local. 

- Deliberado: 
1.º- Aprovar o estudo de alinhamentos; 
2.º- Deferir e certificar que o destaque reúne os requisitos estabelecidos no n.º 4 do artigo 

6.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na sua actual redacção; 
3.º- Reafirmar a aceitação da cedência da parcela de terreno para integração na via 

pública, com a área de 36,65 m2. 
 

DIVISÃO EM PROPRIEDADE HORIZONTAL: 
 
* Acompanhada de informação da DGUO, foi presente uma carta, datada de 10 de Julho 

de 2008, da firma NIS 8 – Imobiliária e Investimento, S.A., solicitando autorização para separar 
em regime de propriedade horizontal as garagens excedentárias, sitas nas caves dos prédios em 
construção na Avenida do Mar, em Peniche, e a que correspondem os processos de obras n.ºs 
496/04, 497/04, 499/04 e 498/07. 

- Deliberado deferir a pretensão. 
 

PATRIMÓNIO: 
 

Alienação de terrenos: 
 
 * Requerimento, em nome de Abel Manuel Silvestre Martins, solicitando a alienação de 
uma parcela de terreno, com a área de 43,10 m2, sita na Rua 1.º de Janeiro, em Ferrel. 

- Deliberado que o DPGU contacte a Junta de Freguesia de Ferrel para esclarecimento do 
assunto, nomeadamente quanto à posição assumida de inviabilização da construção de um 1.º 
andar no referido espaço. 

 
* Requerimento, em nome de Isabel da Conceição Catharino, solicitando a alienação de 

uma parcela de terreno, com a área de 91,00 m2, sita na Rua das Camélias, em Ferrel. 
- Deliberado alienar a parcela de terreno ocupada, com a área de 103,00 m2, ao preço de 

12,00 €/m2. 
 
* Requerimento, em nome de Amália Maria Conceição Soares, solicitando a alienação de 

uma parcela de terreno, com a área de 322,50 m2, sita na Rua do Livraldos, em Ferrel. 
- Deliberado alienar a parcela de terreno ocupada, com a área de 322,50 m2, ao preço de 

12,00 €/m2, e deferir que o pagamento seja efectuado em 4 prestações mensais, devendo a 
escritura de compra e venda só ser celebrada após concluído o pagamento. 

 
TOPONÍMIA: 
 
 * Foi presente o ofício n.º 524/2008, datado de 31 de Julho de 2008, da Junta de 
Freguesia de Serra d’El-Rei, solicitando deliberação relativamente à atribuição de topónimos 
daquela freguesia, que a seguir se indicam, em virtude da mesma nunca ter sido formalizada em 
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reunião de Câmara: 
 - Travessa do Adro – Entre o Adro e a Rua do Paço; 

- Rua D. Afonso IV – Entre a Rua da Junqueira e a Avenida da Liberdade; 
- Rua da Alegria – Entre a Rua Nova e a Avenida da Liberdade (junto à Serrana); 
- Travessa da Alegria – Entre a Rua da Alegria e a Rua do Bairro Novo; 
- Travessa do Aterro – Entre a Rua do Aterro e a casa do Sr. Jose Ramos; 
- Rua do Bairro Novo – Entre a Rua 1.º de Maio e a Rua Vale Cavalos; 
- Rua da Bela Vista – Entre a Rua dos Moinhos e a Rua Pai Cavaleiro; 
- Travessa do Campino – Entre a Rua dos Penedos e a Avenida da República; 
- Rua da Carpintaria – Entre a Rua da Alegria e a Nova Carpintaria de Serra d’El-Rei; 
- Rua da Cascalheira – Entre a Avenida da Liberdade e a Rua Dr. Pedrosa; 
- Rua 5 de Outubro – Entre a Rua do Poço Novo e a Rua Dr. Pedrosa; 
- Largo dos Combatentes – Confluências das Ruas Vale da Fonte, Mãe de Água e 

Combatentes; 
- Travessa dos Combatentes – Entre a Rua dos Combatentes e a Rua 1.º de Dezembro; 
- Rua D. Dinis – Entre a Rua do Rossio junto ao cemitério e a Rua da Junqueira; 
- Rua do Estádio – Entre a Rua do Aterro junto ao n.º 20 e…; 
- Rua Estreita – Entre a Rua 25 de Abril e a Rua da Falcata; 
- Rua Fonte Nova – Entre a Avenida da Liberdade e a Fonte Nova; 
- Travessa Forno da Cal – Entre a Rua Forno da Cal e…; 
- Travessa D. Inês de Castro – Entre a Rua Francisco Xavier de Carvalho e o Largo D. 

Inês de Castro; 
- Rua da Junqueira – Entre a Avenida da Liberdade e o Casal da Junqueira; 
- Travessa da Ladeira – Entre a Travessa da Árvore e a Rua 4 de Agosto; 
- Rua Nova – Entre a Rua 4 de Agosto e a Rua 1.º de Dezembro; 
- Beco dos Oliveiras – Entre a Rua dos Penedos e a casa do Sr. Ramiro Oliveira; 
- Rua do Paço – Entre a Rua do Meio e o Largo D. Pedro I; 
- Rua Pai Cavaleiro – Da Rua dos Moinhos até ao sítio Pai Cavaleiro; 
- Rua da Palmeira – Da Rua dos Penedos até à Rua do Poço Novo; 
- Travessa da Parreira – Entre o Largo D. Inês de Castro e a Rua Francisco Xavier de 

Carvalho; 
- Travessa dos Pastores – Entre a Travessa do Chafariz e a Rua 4 de Agosto; 
- Rua Dr. Pedrosa – Entre a Rua dos Penedos e a Rua Amélia Maria Bombeira de 3.ª 

classe; 
- Beco dos Penedos – Entre a Rua dos Penedos e a moradia do Sr. José Manuel; 
- Rua dos Penedos – Entre a Rua da Cascalheira e a Rua da Falcata; 
- Rua 1.º de Dezembro – Entre a Avenida da Liberdade e a Rua Nova; 
- Rua 1.º de Maio – Entre a Rua dos Combatentes e a Rua 4 de Agosto; 
- Rua Poço das Eiras – Entre a Rua 1.º de Dezembro e a Rua da Alegria; 
- Rua do Poço Novo – Entre a Rua do Rossio e a Avenida da Liberdade; 
- Rua 4 de Agosto – Da Rua das Choças até à Avenida da Liberdade; 
- Travessa 4 de Agosto – Entre a Rua da Alegria e a Rua 4 de Agosto; 
- Avenida da República – Entre a Rua das Regueiras e a Rua da Falcata; 
- Travessa da Restauração – Entre a Rua 1.º de Dezembro e a Rua da Alegria; 
- Rua do Rossio – Entre o Largo D. Pedro I e a Rua 25 de Abril; 
- Rua São Sebastião – Da Rua Luís de Camões até…; 
- Rua Senhora do Rosário – Da Rua Luís de Camões até à Rua das Choças; 
- Travessa do Serradinho – Entre os n.ºs 34 e 36 da Rua do Aterro até…; 
- Avenida da Serrana – Em frente à Associação “A Serrana”; 
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- Rua da Varginha – Entre a Rua da Falcata até ao sírio da Varginha; 
- Rua 25 de Abril – Entre o Largo do Rato e a Rua dos Penedos. 
- Deliberado atribuir os nomes, conforme proposto na listagem dos arruamentos com 

denominações já atribuídas pela Junta de Freguesia de Serra d’El-Rei. 
 
PEDIDOS DE INFORMAÇÃO PRÉVIA: 

 
* Foi presente um pedido de informação prévia, em nome de Béltico – Empreendimentos 

Turísticos, S.A, para construção de um Centro de Estágios Desportivos e Eco-Resort, numa 
propriedade onde esteve instalada a lixeira municipal, em Ferrel, já presente em reunião anterior. 

- Deliberado colher o parecer da CCDRLVT. 
 

LICENCIAMENTO DE OBRAS PARTICULARES: 
 
* Foi presente o processo de obras n.º 154/06, em nome de Raul Martins, para proceder à 

legalização e alteração de um condomínio, sito no Caminho da Nora, em Peniche. 
- Deliberado informar de que para o bom andamento do processo deverá apresentar 

previamente documento comprovativo da descrição e inscrição do prédio na Conservatória do 
Registo Predial, devidamente actualizado. 
 
POASD – PLANO DE ORDENAMENTO DA ALBUFEIRA DE SÃO DOMINGOS: 
 
 O Senhor Vereador Jorge Abrantes começou por apresentar os membros da equipa de 
coordenação para elaboração do estudo em epígrafe, Arq.ª Margarida Almodôvar, Directora de 
Departamento do INAG, Eng.º Paulo Machado, Chefe de Divisão do INAG e a Geógrafa 
Catarina Tacão, na qualidade de representante da COBA. Após uma breve apresentação pela 
Eng.ª Margarida Almodôvar dos objectivos a prosseguir com enfoque na protecção dos recursos 
hídricos de se estar na fase final de elaboração do Plano, cujo modelo foi objecto de redifinição 
face à legislação vingente e que obrigou a execução de trabalho acessório convergente dos 
interesses em presença e que fossem ao encontro das expectativas, pela representante da COBA, 
foi apresentado, com recurso a meios audiovisuais, o quadro de desenvolvimento e 
caracterização do Plano, objectivos e área de intervenção, problemas identificados e medidas 
propostas e sua finalidade, concretamente quanto à definição dos regimes de salvaguarda dos 
recursos e valores em presença, em particular a qualidade dos recursos hídricos. 
 Seguidamente usaram da palavra o Senhor Vereador Jorge Abrantes, que agradeceu os 
esclarecimentos prestados e embora a programação do INAG para apreciação do assunto esteja 
limitada e haja a pretensão de apresentação da solução da versão final até ao dia 19 de Agosto 
para apreciação, lembrou os objectivos que estão associados à construção da barragem e as 
preocupações manifestadas ao longo do tempo, as quais foram corroboradas pelo Director do 
DPGU e Director Delegado dos SMAS, que prestaram esclarecimentos sobre a matéria, no 
âmbito das excepções a considerar na zona de respeito e sobre questões de propriedade, 
limitações de uso do plano de água e de produção agrícola. 
 A Câmara, verificada a disponibilidade do INAG em vir a considerar as preocupações da 
Câmara quanto à ocupação dos solos urbanos, sendo que em relação à utilização agrícola dos 
solos não foi manifestada a mesma aceitação, e sentindo que sendo uma matéria delicada, 
deliberou que fosse levada proposta escrita à reunião da Comissão de Acompanhamento com 
indicação dos factores que merecem maior preocupação do Município. 
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TRANSCRIÇÃO DA INTERVENÇÃO PÚBLICA EFECTUADA PELO SENHOR PRESI-
DENTE DA CÂMARA NO DIA DO PESCADOR: 

 
“ Boa tarde a todos, boa tarde a todas. E em primeiro lugar permitam-me fazer aqui 

esta…mostrar-vos aqui esta peça. Habitualmente nós encomendamos um centro de flores aqui 
para a nossa mesa e achei muito interessante que, sem nós termos pedido nada, que uma 
empresa pequena, como é uma empresa de decoração de flores, nos tenha presenteado com um 
barco como esta maravilha que aqui está e, se me permitem, para a Decorflor, quem passa pela 
cidade, que nada tem a ver com publicidade, pela forma como brindou aqui esta nossa 
homenagem acho que eles estão de parabéns pela forma como nos brindaram aqui com este 
maravilhoso barco e que quis partilhar aqui também convosco. 

Senhor Presidente da Assembleia Municipal, Senhores colegas Vereadores e os grandes 
homenageados… Isto é uma festa! E não temos que ter problemas nenhuns em fazer festas. 
Quando nós não mostramos, quando nós não homenageamos em festa quem merece então não 
somos nada agradecidos. Por isso, isto não é folclore. Isto é uma grande festa. E para todos os 
pescadores e para toda a comunidade ligada à pesca, eu penso que devemos dar uma grande 
salva de palmas. 

Isto é uma festa e, por isso, isto é mesmo uma homenagem a todos aqueles que 
efectivamente vão e fazem por Peniche, porque eu conheço muitos outros que, embora se digam 
de Peniche, vão para os outros concelhos trabalhar quando são convidados a trabalhar aqui e 
recusam, que é o caso do Senhor Francisco Salvador, que fez um ataque ao executivo e que foi 
convidado para ficar cá, não ficou e está a trabalhar em Óbidos. Portanto, não tem qualquer 
legitimidade para falar para quem se emprega aqui em Peniche e, por isso, considero-me 
perfeitamente, eu diria, vá lá, muito injusto aquilo que aqui foi feito. Eu pensava que hoje nós 
centrávamos aqui toda a nossa intervenção neste clima de percebermos o que é que se está a 
fazer no sector da pesca e por isso era esse o ambiente que eu esperava que todos nós aqui 
fizéssemos. Não vi hoje o Senhor Francisco Salvador no seminário onde estivemos a falar sobre 
a pesca. Deve ter andado noutro sítio qualquer. Por isso, o Senhor Francisco Salvador não tem 
legitimidade nenhuma para vir aqui pulverizar e pôr-se contra quem está aqui está de corpo 
inteiro e estar a fazer por Peniche aquilo que temos estado todos a fazer. E estamos a fazer isto 
de forma muito séria! Eu normalmente não falo assim, como todos sabem, não falo assim. Mas 
quem não se sente não é filho de boa gente. E por isso eu teria que dar aqui assim…aqui o 
mesmo desenho. 
 A homenagem está feita! Nós queremos também aqui dizer-vos o seguinte: Hoje no 
seminário em que nós estivemos, traçámos ali em conjunto com as forças, com os Armadores, 
com o Presidente da Associação de Armadores, com o Presidente do Sindicato dos Trabalhadores 
da Pesca, e estivemos a antecipar aquilo que podem ser as oportunidades que Peniche tem para 
o desenvolvimento nesta matéria. O colega Jorge Abrantes, que todos conhecem, ele dá meças a 
qualquer um, a muita gente para falar sobre a pesca, como se provou hoje de manhã e como 
demonstrou hoje aqui do conhecimento que ele tem aqui do sector. E vai ser com esta equipa, 
que foi uma equipa que foi e que legitimada em termos de eleição, que nós vamos trabalhar no 
futuro e vamos futuramente aproveitar com todos, da melhor forma, aquilo que são as 
oportunidades que o PROMAR, tal como o Jorge aqui, de alguma forma rápida nos falou, de 
podermos encontrar para o desenvolvimento de Peniche. O Jorge Abrantes falou aqui 
relativamente a algumas coisas que estão em desenvolvimento, mas nós não estamos 
descansados para que Peniche possa ser visto num quadro nacional como um Município de 
referência. E falamos sempre de forma muito séria, de forma muito tranquila e de forma muito 
dialogante. Penso que todos se recordam da forma exemplar como o Município conduziu a 
questão das urgências. E nós ao conduzirmos as questões das urgências daquela maneira, 
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fomos, ficou salvaguardada a manutenção da urgência em Peniche. E vai ser desta forma que 
nós iremos continuar a trabalhar, para manter outras coisas. O Jorge Abrantes falou daquilo 
que foram as diligências que esta semana nós fizemos junto do Governo sobre este problema. A 
5 de Maio nós convidámos o Senhor Ministro da Agricultura, que também é das pescas, a vir a 
Peniche, hoje, para estar aqui connosco, para poder falar sobre aquilo que é a orientação de 
política que o Governo tem sobre esta matéria. O Senhor Ministro mandou-nos um fax ontem a 
dizer que não poderia estar presente. Mas, ainda durante esta semana, também fizemos 
contactos no sentido de manifestar da parte do Município e, concretamente do Presidente de 
Câmara, para encontrar e servir também de intermediação na relação com os Armadores, com 
os sindicatos, de modo a que esta paralização teria sido completamente desnecessária se tivesse 
havido uma pontinha, tal como o Jorge dizia, um sinal, isto poderia ter sido ultrapassado se 
fosse dada uma esperança. Esta semana, ainda, reuni na Câmara Municipal com os senhores 
armadores, com as duas organizações de produtores e com o sindicato onde definimos aquilo 
que poderia ser também uma orientação de transmitir ao Governo que seria importante que 
compreendesse a situação que se está a passar. Parecendo que não, quem está na pesca do 
cerco, por exemplo, que esteve durante estes quatro/cinco meses à espera que viesse agora o 
mês de Junho para fazer as pescas mais significativas, porque vem aí os Santos Populares e a 
sardinha acaba por ter um preço mais valioso, e que deveríamos evitar ao máximo que isto 
acontecesse. Por isso o Presidente de Câmara e, eu diria, os Vereadores de uma forma mais 
directa que no dia a dia estão a trabalhar têm feito também tudo por tudo para, mais uma vez, 
de forma serena e também dialogante, tentarmos ultrapassar este problema. Nós vamos 
continuar a insistir sempre neste tom e nesta estratégia de intervenção. E será por esta 
estratégia que nós venhamos dentro de relativamente pouco tempo, possamos celebrar com o 
IPTM, e com o Senhor Secretário de Estado dos Transportes a acompanhar, um protocolo, que 
já entregámos uma proposta, de modo a que no âmbito do QREN ou seja Quadro de Referência 
Estratégica Nacional nós possamos ainda durante este primeiro semestre lançar o concurso 
para as obras de reabilitação do Fosso da Muralha. É com coisas concretas que nós falamos. E 
não é coisas mandadas para o ar nem com paraquedistas que nós resolvemos os nossos 
assuntos. Quero-lhes dizer que continuarei e continuaremos todos empenhados relativamente 
àquilo que é de facto o grande desafio que Peniche tem, que é o mar. E, por isso, quero-vos 
convidar para que acompanhem no dia a dia as nossas actividades com sugestões, na altura 
certa, no momento próprio, com propostas concretas, de modo a que Peniche possa avançar. Eu 
tenho esperança que nesse rumo que Peniche efectivamente tem e por isso quero-vos transmitir 
também a minha disponibilidade e a disponibilidade daqueles que aceitaram em dar o seu dia a 
dia, caso do Vice-Presidente e caso do Jorge Abrantes, dar o seu dia a dia, o seu trabalho a sua 
grande dedicação para que Peniche confirme o seu futuro. E Peniche tem futuro e o mar 
também. Obrigado a todos.” 
 
ENCERRAMENTO: 

 
Sendo vinte horas e trinta 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. 

 


