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ACTA N.º 33/2008 
 
         ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 
         REALIZADA NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2008: 
 
Aos vinte e cinco dias do mês de Agosto 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, 
Vitor Manuel Farricha Mamede, Francisco Manuel Pinto da França Salvador e Paulo Jorge Leal 
Rodrigues, Vereadores, reuniu, ordinariamente, a Câmara Municipal de Peniche. 

A reunião foi aberta, pelo Senhor Presidente, eram catorze horas e quarenta e cinco 
minutos. 

A Câmara passou a apreciar os assuntos a seguir indicados, tendo as deliberações, quando 
não sejam indicados outro resultado e forma de votação, sido tomadas por unanimidade e 
votação nominal. 

 
SUBSTITUIÇÃO DE MANDATO POR AUSÊNCIA INFERIOR A 30 DIAS: 

 
* Foi presente um requerimento do Vereador, Senhor Joaquim Raul Gregório Farto, 

solicitando a sua substituição por um período de oito dias, nos termos do disposto no artigo 78.º 
da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro. 

- A Câmara deliberou deferir e, verificando-se que se encontrava presente na sala o 
cidadão que se segue na respectiva lista (PS), Vítor Manuel Farricha Mamede, nos termos do 
disposto no n.º 1 do artigo 79.º da citada lei, passou o mesmo, de imediato, a participar na 
reunião. 

 
PERÍODO DE AUDIÇÃO DO PÚBLICO 

 
No período reservado à audição do público, intervieram: 
 
- Susana Rocha, filha da concessionária do mini-mercado “O Castelinho”, da Berlenga, 

que solicitou informação sobre o seu pedido, formulado em 23 de Maio passado, de colocação de 
um ponto de abastecimento de água salgada no pátio do citado estabelecimento, a fim de facilitar 
e tornar mais frequente a higienização daquele local. 

O Senhor Presidente da Câmara informou que, no contrato de concessão, não estava 
previsto aquele tipo de obra e, por consequência, não havia qualquer incumprimento por parte da 
Câmara. Acrescentou que iria ser iniciada uma intervenção de fundo, a partir de 15 de Setembro 
próximo, no âmbito do programa Berlenga – Laboratório de Sustentabilidade e que as obras 
solicitadas iriam ser tidas em conta nessa altura. 

Interveio novamente Susana Rocha que relatou o incidente com o saneamento ocorrido 
no passado dia 22 de Agosto, que incomodou alguns clientes do “Castelinho”. Referiu que era 
necessário encontrar soluções para que o incidente não se repetisse. 

O Senhor Presidente da Câmara afirmou que a intervenção prevista para o próximo mês 
se destinava também a resolver o problema das águas residuais. 

O Director do Departamento de Energia e Ambiente deu uma explicação pormenorizada 
sobre as acções executadas para resolver o citado problema de saneamento, salientando os meios 
humanos e materiais utilizados para reparar, o mais rápido possível, a situação focada. 

A representante da concessionária disse que não estava a pôr em causa a qualidade do 
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serviço restado, nem a prontidão de resposta dos serviços para resolver o incidente. Disse, ainda, 
que eram libertados gases do sistema de saneamento que incomodavam os visitantes. 

O Senhor Presidente informou que a primeira questão que tinha colocado e transmitido 
ao director do DEA era o respeito pelos procedimentos de segurança, nomeadamente em relação 
a eventual emanação de gás metano. Reiterou o empenhamento da Autarquia na melhoria das 
condições básicas da Ilha da Berlenga, traduzido no grande investimento que iria ser 
concretizado a partir de 15 de Setembro próximo. 

 
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 que participou nas seguintes reuniões e eventos: 
- No dia 29 de Julho, na assinatura do protocolo celebrado com o IPTM e que contou 

com a presença dos Senhores Secretária de Estado das Obras Públicas e Secretário de Estado do 
Desenvolvimento Regional, relativo a obras de recuperação do Fosso das Muralhas; 

- No dia 30 de Julho, recebeu os cumprimentos de despedida do sub-Comissário Jorge 
Martins, que irá ser substituído no Comando da Esquadra da PSP de Peniche pelo Chefe Vítor 
Gomes; 

- No dia 30 de Julho, numa reunião na DRELVT com o respectivo Director Regional, 
sobre o Centro Escolar de Atouguia da Baleia; 

- No dia 1 de Agosto, numa reunião com o Presidente da Direcção da Associação de Pais 
e Encarregados de Educação da Escola EB 2,3 de Atouguia da Baleia, também sobre o Centro 
Escolar da citada vila; 

- No dia 2 de Agosto, participou na recepção realizada no barco patrulha Cacime, no 
âmbito dos festejos de Nossa Senhora dos Remédios; 

- No dia 3 de Agosto, participou na cerimónia de abertura do acampamento do Núcleo de 
Escuteiros do Oeste, em conjunto com o Senhor Vice-Presidente, tendo também contado com a 
presença do Senhor Vereador Jorge Gonçalves, em representação do Senhor Governador Civil de 
Leiria; 

- No dia 4 de Agosto participou nas cerimónias comemorativas do Dia do Município, que 
este ano decorreram em Ferrel; 

- No dia 5 de Agosto, participou numa reunião com o Comandante Operacional de 
Protecção Civil do Direito de Leiria; 

- Nos dias 7 e 8 de Agosto, esteve na Praia da Vitória, a convite do respectivo Município, 
para participar nas Festas de Agosto, onde, em representação da Região de Turismo do Oeste, 
esteve presente o restaurante “Estelas”. Endereçou agradecimentos à Comissão de Festas e do 
Presidente da Câmara de Praia da Vitória pelo citado convite; 

- No dia 11 de Agosto, esteve presente na reunião ordinária da Câmara Municipal, onde 
foi entregue um abaixo-assinado, dirigido ao Senhor Presidente da Câmara, a solicitar a alteração 
da decisão da escolha do local de implantação do Centro Educativo de Atouguia da Baleia; 

- No dia 21 de Agosto, outorgou o contrato de promessa de compra e venda de um 
edifício da Serra d’El-Rei, destinado à futura sede da Junta de Freguesia e a outras instalações 
públicas; 

- No dia 22 de Agosto, participou na cerimónia de abertura da exposição de pintura, 
levada a efeito pela Associação Recreativa de Ferrel. Elogiou a iniciativa de angariação de 
fundos efectuada por aquela Associação, no dia 23 de Agosto, salientando a dinâmica 
demonstrada; 
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- No dia 24 de Agosto, participou, conjuntamente com o Senhor Vice-Presidente, na 
reactivação do Rancho Folclórico D. Pedro I. Referiu que o citado Rancho estaria, dentro de 
pouco tempo, em condições de representar culturalmente o Município de Peniche. Referiu que 
um dos acordeonistas do rancho tinha sido musicalmente formado na acção de formação 
promovida pela Câmara de Peniche. 

Sobre a notícia, veiculada por um jornal nacional, relativa à qualidade da água da Praia 
da Berlenga, dada pela Quercus, no passado dia 11 de Agosto, o Senhor Presidente disse ter 
havido três análises consideradas más, feitas antes da época balnear, tendo a Universidade de 
Aveiro equacionado a hipótese de tal facto acontecer devido à quantidade de excrementos de 
gaivota depositados na referida praia. Frisou que a notícia tinha sido dada de forma 
desenquadrada da realidade. 

Informou que, a partir do final de Julho, as análises efectuadas tinham sido consideradas 
boas ou razoáveis, facto contraditório com a notícia, uma vez que a Berlenga tinha maior 
densidade de visitantes na época balnear. 

Comunicou também que, nas reuniões efectuadas com o Instituto da Conservação da 
Natureza, a CCDRLVT e a Autoridade de Saúde, tinha sido apontada a necessidade de ser feito 
maior número de análises, facto que tinha acontecido e cujos resultados tinham sido sempre bons. 

Quanto ao aparecimento de alforrecas “caravela portuguesa” na Praia de Peniche de 
Cima, que molestaram crianças que frequentavam a citada praia, informou que tinham sido 
tomadas as medidas necessárias pelos nadadores-salvadores, pela polícia marítima e pelos 
serviços municipais para minimizar tal inconveniente. Referiu que se estavam a efectuar 
diligências para confirmar se a espécie das alforrecas seriam mesmo “caravela portuguesa”. 

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

12 a 25 de Agosto corrente: 
- Participou na iniciativa oficial do regresso à actividade do Rancho Folclórico D. Pedro I, 

infantil e adulto, tendo classificado como o evento cultural mais importante desta quinzena no 
concelho de Peniche. Um regresso muito desejado de um Rancho Folclórico que comemora no 
próximo dia 26 de Agosto, o seu 24.º aniversário. Felicitou a nova direcção, todos os seus 
elementos do Rancho D. Pedro I, o Prof. Carlos Almeida, ensaiador do Rancho de Adultos e os 
dois ensaiadores do Rancho Infantil. Referiu-se também à importância da acção promovida pelo 
Pelouro da Cultura sobre o acordeão, permitindo que um dos elementos da tocata, o acordeonista 
Luís Paulino, esteja já no activo; 

- Promoveu uma reunião com a direcção do Centro Social da Bufarda, sobre dois 
assuntos: 

1.º- Proposta de intervenção e de organização na Feira Mensal. O espaço da feira terá 
aproximadamente 142 lugares. A Câmara Municipal deve apoiar financeiramente esta obra e está 
a preparar através do seu Gabinete Jurídico a proposta do regulamento das feiras; 

2.º- Adaptação de uma ala para o serviço de refeições às crianças do pré-escolar e do 1.º 
ciclo. Nos dois casos, existe concordância geral entre as partes. Quanto à adaptação da sala para 
fornecimento de refeições, foi proposta à direcção do Centro Social da Bufarda a realização da 
obra, garantindo a Câmara Municipal de Peniche o apoio técnico e financeiro, sendo, para o 
efeito, necessário estabelecer um protocolo. 

Ao longo destes 15 dias, o Senhor Vice-Presidente deu uma atenção especial às obras em 
curso pelo Pelouro das Obras Municipais de valorização das escolas do 1.º ciclo de Lugar da 
Estrada, n.º 3 e n.º 5, bem como o alargamento do Jardim de Infância de Geraldes. 

- Informou que relativamente à generalização das refeições escolares estão estabelecidos 
acordos com Associações para a sua implementação a partir do próximo ano lectivo 2008/2009, 
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em Ferrel e Bufarda. Em Geraldes, este serviço é garantido directamente pelos serviços de 
educação da Câmara Municipal de Peniche. Com esta solução o número de refeições fornecidas 
pela Câmara Municipal passa de 240 para 340, aproximadamente. 

- Sobre o Centro Educativo de Atouguia da Baleia estabelecemos contactos com a DREL 
através do Dr. Pedro Lara, tendo em vista a garantia da manutenção do parecer favorável do 
GEPE/Ministério da Educação, face a uma eventual nova localização do actual projecto. 

- Esteve presente na assinatura do Contrato-Promessa de Compra e Venda do edifício 
destinado às instalações da Junta de Freguesia de Serra d’El-Rei. 

Outras actividades e eventos: 
- Conjunto de actividades desenvolvidas no âmbito da Semana da Juventude que 

correram de forma positiva, actividades culturais nas praias do concelho e no Fórum da 
Parreirinha, actividades radicais no Parque Urbano; 

- Na Feira Internacional de Artesanato, este ano com mais 50 stands que o habitual, 
chegando aos 200 stands com mais artesanato de outros países; 

- No almoço comemorativo do 35.º aniversário do Sport Clube de Vila Maria. Felicitou 
esta colectividade e os seus órgãos sociais pela actividade desenvolvida ao longo da sua 
existência ao serviço da comunidade. 

 
Senhor Vereador Jorge Abrantes: 
- Deu conhecimento do conteúdo do ofício que tinha resultado de uma reunião efectuada 

no Município de Grândola, com a presença de vários municípios com marina, no sentido de ser 
elaborada uma candidatura ao Programa Competitividade e Inovação. Disse ainda que havia a 
intenção de ser constituída uma rede de municípios com marina e que a elaboração da citada 
candidatura estava a ser preparada pela equipa do Professor Augusto Mateus; 

- Comunicou que tinha sido realizada uma reunião da comissão mista de 
acompanhamento do Plano de Ordenamento da Albufeira de S. Domingos e deu uma informação 
pormenorizada sobre os trâmites desenvolvidos e a desenvolver a curto prazo, com o 
envolvimento da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia; 

- Por último, informou que foi publicada a portaria sobre o Eixo 4 do programa 
PROMAR, que tem a finalidade de promover as comunidades dependentes da pesca. 

 
Senhor Vereador Paulo Rodrigues: 
- Perguntou se o protocolo, deliberado celebrar com a Junta de Freguesia de Atouguia da 

Baleia, para a realização da obra de alargamento do cemitério daquela vila, já tinha sido 
assinado; 

- Disse que se tinha deslocado ao loteamento do Alto do Veríssimo e, no regresso a 
Atouguia da Baleia, tinha passado por um arruamento, que ia dar à Rua da Carreira, que 
apresentava evidentes sinais de degradação. Perguntou se estava prevista alguma intervenção 
para o referido arruamento; 

- Perguntou também como estava a obra da Fonte Gótica e se já havia alguma decisão em 
relação ao subsídio a atribuir à Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, para custear as 
despesas efectuadas com as iluminações de Natal naquela freguesia; 

- Sobre o Centro Escolar de Atouguia da Baleia, disse que o Senhor Vereador Jorge 
Gonçalves tinha sugerido na última reunião que em todas as reuniões fosse apresentado um 
documento com o ponto de situação e, como concordava com esta sugestão, solicitou que ela 
fosse concretizada.  

Relativamente à localização dos centro e núcleos escolares, pôs novamente a questão, 
uma vez que não tinha obtido qualquer informação, apesar de o Senhor Vice-Presidente dizer 
que tinha respondido através de e-mail; 
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- Solicitou que o Senhor Vice-Presidente repetisse a informação dada sobre a feira 
mensal da Bufarda e, quanto ao fornecimento de refeições a alunos daquela localidade, lamentou 
a obra executada no Centro Social da Bufarda para o efeito, uma vez que se tinha gasto muito 
dinheiro numa situação provisória, concordando com a actual solução; 

- Manifestou o seu regozijo ela reactivação do rancho Folclórico D. Pedro I, endereçando 
os parabéns aos seccionistas e ao ensaiador, Professor Carlos Almeida; 

- Referiu os constrangimentos de parte da praia do lado norte do Baleal sem vigilância. 
Disse que as escolas de surf actuavam na parte vigiada, o que criava alguns conflitos com os 
banhistas e aconselhou que se procurasse uma solução para a próxima época balnear. Disse ainda 
que o espaço situado naquela praia, usualmente utilizado para estacionamento de motos, agora 
era utilizado como esplanada e perguntou se aquele espaço era do domínio marítimo; 

- Perguntou, por último, se já estava marcada a reunião para tratar do Pacto Cívico a 
estabelecer com a ACISCP. 

 
Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 
- Solicitou que fosse feita alteração a uma intervenção sua na acta de 28 de Julho 

passado; 
- Perguntou se tinha havido algum desenvolvimento em relação às concessões da BP, da 

Sportágua e da Prageira; 
- Disse que ainda não lhe tinha sido entregue nada sobre a Quinta do Gato Cinzento; 
- Sobre a Universidade Sénior, o Senhor Presidente tinha ficado em ter uma conversa 

sobre o assunto com o Presidente da Junta de Freguesia de Conceição; 
- Perguntou se já havia algum relatório sobre a edição deste ano dos Sabores do Mar; 
- Sobre o Dia do Município, disse que tinha continuado a ser celebrado de forma 

monocórdica. Referiu que havia a possibilidade de intervenção de todos os partidos nas 
comemorações do 25 de Abril e do Dia Internacional do Pescador, o que não acontecia na data 
citada. Acrescentou que a comemoração se limitava a intervenções dos Presidentes da Câmara e 
da Assembleia, cerceando assim a pluralidade e a democraticidade do acto, facto que o levava a 
estar completamente em desacordo. Salientou que deveria ser dada a possibilidade a todas as 
forças políticas de avaliar o trabalho feito e perspectivar o futuro. Disse, por último, que não 
estava a ser dada a dignidade que o Dia merecia e que por isso manifestava o seu desacordo. 

 
Senhor Vereador Vítor Farricha: 
- Sobre os protocolos que estavam a ser negociados com as colectividades para 

fornecimento de refeições a alunos do 1.º ciclo EB, perguntou quem era o responsável pelo 
fornecimento dessas refeições; 

- Sobre o documento do Senhor Vice-Presidente denominado “Toda a Verdade sobre o 
Centro Educativo de Atouguia da Baleia” perguntou se o assunto foi discutido na Assembleia de 
Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia; 

- Relativamente ao túnel sob o IP6, frente ao Parque de Campismo referiu um pormenor 
de segurança em relação aos ciclistas, aconselhando a colocação de sinalização preventiva. 

 
Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 
- Associou-se às congratulações efectuadas pelo reaparecimento do Rancho Folclórico D. 

Pedro I. 
 
Senhor Presidente da Câmara: 
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- Sobre o protocolo a assinar com a Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, para 
execução do alargamento do Cemitério daquela vila, informou que o Senhor José Parracho tinha 
ficado encarregado de tratar do assunto e que até agora nada lhe tinha sido dado para assinar; 

- Sobre o loteamento do Alto do Veríssimo disse que se presumia que havia um problema 
de implantação e que se tinha deslocado ao local com os Directores do DPGU e do DOM, com o 
Presidente da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia e algumas pessoas da localidade. Referiu 
que só o levantamento topográfico do local poderia apontar para alguma desconformidade que 
motivasse o embargo da obra. Informou que já tinha sido feito o levantamento da Rua da 
Carreira e que a Arquitecta Paisagista, Ana Carriço, estava incumbida de servir de interlocutora 
na resolução dos problemas da Fonte Gótica; 

- Disse também que na próxima reunião viria uma informação, elaborada pelo Chefe do 
seu Gabinete de Apoio, sobre a localização dos Centro e Núcleos Escolares; 

- Sobre a reabilitação da Escola da Bufarda, disse que se tinha deslocado àquela 
povoação para se inteirar da situação e verificou que o Centro Social não tinha condições de 
acessibilidades e de segurança. Por isso, a solução agora adoptada era a que dava mais garantias 
no tocante a segurança; 

- Sobre a Praia Norte do Baleal, disse que os problemas se tinham colocado por a 
concessão da Capitania, feita para o local em anos anteriores, ter ultrapassado as condições de 
exploração e ter sido cancelada este ano. Explicou as diligências efectuadas junto da Capitania 
de Peniche e da Federação Portuguesa de Surf, para resolução dos problemas focados entre 
banhistas e as escolas de surf; 

- Em relação às concessões da BP, Sportágua e Prageira, informou que já tinha solicitado 
ao Senhor José Parracho a preparação dos respectivos processos, e em relação à propriedade do 
Gato Cinzento comunicou que já tinha pedido uma informação sobre o assunto ao Senhor Eng.º 
José Pires; 

- Disse ainda que iria reunir com o Presidente da Junta de Freguesia de Conceição para 
falar sobre a Universidade Sénior e que iria tentar trazer o relatório sobre os Sabores do Mar na 
próxima reunião; 

- Sobre a comemoração do Dia do Município, disse que tinha tomado nota da reclamação 
do Senhor Vereador Jorge Gonçalves e quanto à segurança do túnel sob o IP6 disse que iria 
solicitar à Arquitecta Paisagista, Ana Carriço, que encontrasse uma solução para moderar a 
velocidade. 

 
Senhor Vice-Presidente da Câmara: 
- Sobre o fornecimento de refeições aos alunos de Geraldes e Ribafria, informou que as 

refeições seriam fornecidas pela empresa habitual e que, em relação ao Jardim de Infância de 
Ferrel, as refeições eram fornecidas por aquele estabelecimento de ensino, com o 
acompanhamento da Autarquia; 

- Sobre a Rua da Carreira, disse que a Junta de Freguesia tinha enviado um ofício em 22 
de Agosto sobre o assunto e que havia um plano de alcatroamento onde estavam previstas todas 
as intervenções. Referiu que a situação focada requeria uma intervenção de fundo; 

- Informou que a Câmara não tinha tido qualquer custo com as intervenções executadas 
no Centro Social da Bufarda, nem quando lá funcionou a Escola daquela povoação; 

- Sobre a feira mensal da Bufarda, mostrou o estudo já existente que estava já em curso a 
elaboração do projecto e respectivo caderno de encargos; 

- Em relação à intervenção do Senhor Vereador Jorge Gonçalves feita sobre o 
acompanhamento do processo de construção do Centro Escolar de Atouguia da Baleia, 
esclareceu que não tinha sido abordado a elaboração de qualquer documento, mas sim a 
prestação de informação regular, facto que foi confirmado pelo citado Vereador; 
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- Sobre o pedido de subsídios, formulado pela Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, 
para custear as despesas das iluminações de Natal, disse os critérios de atribuição desses 
subsídios vinham de 2006, para uma realidade que decorria só na rede de cada Freguesia e que a 
citada Junta tinha alargado a colocação das citadas iluminações a outras povoações. 

 
Senhor Presidente da Câmara: 
Propôs que fosse feito um levantamento histórico da situação e posteriormente fosse 

elaborada uma proposta para este ano. 
 
Senhor Vereador Paulo Rodrigues: 
Referiu a evolução ao longo dos anos que a colocação de iluminação de Natal tinha 

sofrido na Freguesia de Atouguia da Baleia, e propôs que fosse apresentada uma solução para 
resolver este assunto. 

 
Senhor Vice-Presidente da Câmara: 
Disse que as Juntas de Freguesia, com a sua actuação, não poderiam condicionar o 

orçamento da Câmara. Referiu que, no caso da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, esta 
tinha feito um investimento para o qual julgava ter capacidade financeira e, após verificar que 
não conseguia pagar, veio pedir um subsídio à Câmara para o efeito. 

 
Senhor Vereador Francisco Salvador: 
Apelou para que houvesse equidade na distribuição dos subsídios, tendo em consideração 

as populações abrangidas. 
 
Senhor Vereador Paulo Rodrigues: 
- Disse que a Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia tinha comunicado à Câmara, em 

tempo útil, a sua intenção de estender as iluminações de Natal a 6 povoações e que esse ofício 
nunca tinha merecido resposta por parte da Câmara; 

- Solicitou que fossem feitas alterações a algumas intervenções suas constantes nas actas 
de 28 de Julho e 11 de Agosto. 

 
Senhor Vereador Francisco Salvador: 
Disse que não lhe parecia lógico que aparecesse transcrita na acta de 11 de Agosto a sua 

intervenção efectuada na cerimónia comemorativa do Dia Internacional do Pescador, quando, em 
sua opinião, deveria estar transcrita na acta de 31 de Maio passado, assim como as intervenções 
dos restantes elementos da Câmara, data em que as intervenções foram feitas. 

 
Senhor Presidente da Câmara: 
Concordou com o proposto, devendo constar este facto na presente acta, o que foi 

aprovado. 
 
Senhor Vereador Francisco Salvador: 
Disse também que na acta da reunião realizada em 3 de Dezembro do ano passado não 

constava as candidaturas do Centro e Núcleos Escolares. Referiu as circunstâncias da aprovação 
e manifestou a sua estranheza por nada constar na acta referida sobre este assunto. 

 
Senhor Presidente da Câmara: 
Propôs que se procedesse à rectificação da acta em questão, o que foi aprovado. 
 



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Acta da reunião de 25.08.2008 * Livro 99 * Fl.342 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
 

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

Serviços Municipalizados do dia 22 de Agosto corrente, tendo a Câmara verificado e aprovado 
os saldos de, respectivamente: 

Câmara Municipal (de operações orçamentais): 872.929,95 € (oitocentos e setenta e dois 
mil novecentos e vinte e nove euros e noventa e cinco cêntimos). 

Câmara Municipal (de operações não orçamentais): 205.017,40 € (duzentos e cinco mil 
dezassete euros e quarenta cêntimos). 

Serviços Municipalizados (de operações orçamentais): 1.599.578,67 € (um milhão 
quinhentos e noventa e nove mil quinhentos e setenta e oito euros e sessenta e sete cêntimos). 

Serviços Municipalizados (de operações não orçamentais): 487.043,38 € (quatrocentos e 
oitenta e sete mil quarenta e três euros e trinta e oito cêntimos). 

 
CORRESPONDÊNCIA: 

 
Foi presente e apreciada a seguinte correspondência: 
 
* Informação conjunta, datada de 31 de Julho de 2008, do Serviço Municipal de 

Protecção Civil, dando conhecimento das precárias condições de segurança e salubridade do 
recinto do estaleiro da obra situada no gaveto da Avenida 25 de Abril com a Rua Azeredo 
Perdigão, em Peniche. 

- Deliberado notificar o proprietário para que proceda, de imediato, ao esgotamento do 
charco criado pelas águas pluviais e que proceda à reparação e consolidação da vedação da obra 
em questão, no prazo de oito dias. 

 
* Carta, datada de 8 de Agosto de 2008, da associação Recreativa, Cultural e Desportiva 

de Ferrel, solicitando autorização para a realização do 2.º passeio convívio “As Ferrugentas”, que 
se realizará em várias localidades do concelho. 

- Deliberado ratificar a autorização dada para a realização do 2.º passeio convívio “As 
Ferrugentas” de Ferrel. 

 
A Câmara tomou ainda conhecimento da seguinte correspondência e expediente: 
 
* Carta, datada de 19 de Agosto de 2008, do Peniche Hostel – Backpackers, dando 

conhecimento de que a festa de inauguração daquele estabelecimento se realizará no próximo dia 
27 de Setembro e não no dia 18 de Setembro como estava previsto. (P.º 17) 

 
ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL DE DESPESA – MODIFICAÇÃO N.º 17: 

 
A Câmara deliberou aprovar a alteração n.º 17 ao Orçamento da Despesa, para o ano em 

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

 
PESSOAL: 

 
* Foi presente relação sobre o trabalho extraordinário efectuado pelos funcionários, no 
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mês de Julho de 2008. 
- Tomado conhecimento. (31/02) 
 

LOTEAMENTOS: 
 
* Foi presente e apreciado o processo n.º 5/94-Lot/DHU, em nome de Jorge Manuel 

Santos Afonso, para loteamento de prédios rústicos, sitos no “Arneiro” ou “Carqueja”, na 
Estrada Municipal 578, já presente em reuniões anteriores. 

- Deliberado aprovar a alteração ao loteamento. 
 

LICENCIAMENTO DE OBRAS PARTICULARES: 
 
Foram presentes e apreciados os seguintes processos para licenciamento de obras: 
 
* Proc.º N.º 101/08, em nome de Manuel Carlos Marques Fernandes, para construção de 

uma moradia bifamiliar, sita na Rua da Paz, n.º 28, em Peniche. 
- Dado o IGESPAR ter dado o parecer de que o processo não reúne condições para ser 

aprovado, deliberado indeferir o processo em questão, de acordo com os pressupostos indicados 
no referido parecer. 

 
* Proc.º N.º 75/08, em nome de António José Franco Correia Neves, para construção de 

um edifício de habitação e comércio, na Avenida do Mar e Rua Vasco da Gama, em Peniche. 
- Deliberado aprovar o projecto de arquitectura, devendo o requerente apresentar os 

projectos da especialidade mencionados no parecer técnico da DGUO, de 19 de Agosto de 2008. 
 
* Proc.º N.º 205/08, em nome de Ocília Maria Ferreira Alves, para proceder à adaptação 

e instalação de um apoio de praia, na praia da Consolação, já presente em reunião anterior. 
- Deliberado não aprovar o projecto apresentado, uma vez que este não foi aprovado pela 

CCDRLVT, podendo o referido projecto vir a ser reformulado. 
 

DELIMITAÇÃO DAS ÁREAS PORTUÁRIAS: 
 

* Foi presente uma informação do Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística, 
datada de 5 de Agosto de 2008, apresentando os levantamentos topográficos georeferenciados a 
DATUM 73, relativo à delimitação da área de jurisdição portuária, com vista à realização de 
acordo de cedência de utilização das áreas sem utilização portuária reconhecida. 

- Deliberado aprovar a proposta de delimitação das áreas portuárias, para efeitos do 
disposto no Decreto-Lei n.º 100/2008, de 16 de Junho, e remeter a referida proposta ao IPTM. 
 
PLANO DE PORMENOR DA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO ESPECIAL A 
SUL DE SÃO BERNARDINO: 
 
 * Para efeitos de aprovação e elaborados pelo Gabinete de Planeamento da Divisão de 
Estudos, Projectos, Planeamento e Controlo, foram presentes o diagrama de procedimentos a 
tomar para elaboração do plano de pormenor referido em epígrafe, projecto de deliberação, 
termos de referência e proposta de contrato de planeamento. 

- Deliberado: 
a) Dar início ao procedimento de formação de contrato de planeamento proposto pela 

empresa DGD – Compra e Venda de Imóveis, bem como os termos de referência que foram 
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juntos pelos serviços municipais, para elaboração de plano de pormenor para a área abrangida 
pela planta anexa, nos termos do n.º 4 do artigo 6.ºA do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de 
Setembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 316/2007, de 19 de Setembro; 

b) Que a proposta de contrato dirigida à Câmara Municipal pela empresa DGD – Compra 
e Venda de Imóveis, bem como a deliberação fundamentada sejam submetidas a divulgação 
pública nos termos previstos no n.º 5 do artigo 6.ºA e n.º 2 do artigo 77.º do Decreto-Lei n.º 
380/99, de 22 de Setembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 316/2007, de 19 
de Setembro, por um período de 15 dias, contados a partir da data de afixação do respectivo 
anúncio público, para a formação de sugestões e para a apresentação de informações sobre 
quaisquer questões que possam ser consideradas no âmbito do procedimento de formação de 
contrato de planeamento da ADTE a Sul de São Bernardino. 
  
PLANO DE PORMENOR DA UNIDADE OPERATIVA DE PLANEAMENTO E GESTÃO 9 
BALEAL/FERREL: 

 
* Para efeitos de aprovação e elaborado pelo Gabinete de Planeamento da Divisão de 

Estudos, Projectos, Planeamento e Controlo, foi presente uma proposta de deliberação para 
elaboração do plano de pormenor referido em epígrafe. 

- Deliberado: 
a) Aprovar os termos de referência que fazem parte integrante da presente proposta, nos 

termos do disposto nos n.os 1 e 2 do artigo 74.º do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, 
com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 316/2007, de 19 de Setembro, que aprovou o Regime 
Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT); 

b) Proceder à abertura do período de participação preventiva para formulação de 
sugestões por qualquer interessado ou para apresentação de informações sobre quaisquer 
questões que possam ser consideradas no âmbito do procedimento de elaboração do plano, com a 
duração de 20 (vinte) dias úteis a contar da publicação da presente deliberação, nos termos 
previstos no n.º 2 do artigo 77.º do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, com a redacção 
dada pelo Decreto-Lei n.º 316/2007, de 19 de Setembro; 

c) Sujeitar o plano em causa a avaliação ambiental estratégica por se verificar que é 
passível de vir a produzir efeitos significativos no ambiente, com base nos aspectos mencionados 
na presente proposta. 

 
PLANO DE PORMENOR DA UNIDADE OPERATIVA DE PLANEAMENTO E GESTÃO 10 
GAMBOA: 

 
* Para efeitos de aprovação e elaborado pelo Gabinete de Planeamento da Divisão de 

Estudos, Projectos, Planeamento e Controlo, foi presente uma proposta de deliberação para 
elaboração do plano de pormenor referido em epígrafe. 

- Deliberado: 
a) Aprovar os termos de referência que fazem parte integrante da presente proposta, nos 

termos do disposto nos n.os 1 e 2 do artigo 74.º do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, 
com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 316/2007, de 19 de Setembro, que aprovou o Regime 
Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT); 

b) Proceder à abertura do período de participação preventiva para formulação de 
sugestões por qualquer interessado ou para apresentação de informações sobre quaisquer 
questões que possam ser consideradas no âmbito do procedimento de elaboração do plano, com a 
duração de 20 (vinte) dias úteis a contar da publicação da presente deliberação, nos termos 
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previstos no n.º 2 do artigo 77.º do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, com a redacção 
dada pelo Decreto-Lei n.º 316/2007, de 19 de Setembro; 

c) Sujeitar o plano em causa a avaliação ambiental estratégica por se verificar que é 
passível de vir a produzir efeitos significativos no ambiente, com base nos aspectos mencionados 
na presente proposta. 

 
PLANO DE PORMENOR DA UNIDADE OPERATIVA DE PLANEAMENTO E GESTÃO 11 
PAPÔA: 

 
* Para efeitos de aprovação e elaborado pelo Gabinete de Planeamento da Divisão de 

Estudos, Projectos, Planeamento e Controlo, foi presente uma proposta de deliberação para 
elaboração do plano de pormenor referido em epígrafe. 

- Deliberado: 
a) Aprovar os termos de referência que fazem parte integrante da presente proposta, nos 

termos do disposto nos n.os 1 e 2 do artigo 74.º do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, 
com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 316/2007, de 19 de Setembro, que aprovou o Regime 
Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT); 

b) Proceder à abertura do período de participação preventiva para formulação de 
sugestões por qualquer interessado ou para apresentação de informações sobre quaisquer 
questões que possam ser consideradas no âmbito do procedimento de elaboração do plano, com a 
duração de 20 (vinte) dias úteis a contar da publicação da presente deliberação, nos termos 
previstos no n.º 2 do artigo 77.º do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, com a redacção 
dada pelo Decreto-Lei n.º 316/2007, de 19 de Setembro; 

c) Sujeitar o plano em causa a avaliação ambiental estratégica por se verificar que é 
passível de vir a produzir efeitos significativos no ambiente, com base nos aspectos mencionados 
na presente proposta. 

 
REGULAMENTO DO PLANO DIRECTOR MUNICIPAL DE PENICHE – RECTIFICAÇÃO 
DO ARTIGO 16.º: 
 

* Para efeitos de aprovação e elaborado pelo Gabinete de Planeamento da Divisão de 
Estudos, Projectos, Planeamento e Controlo, foi presente uma proposta de deliberação para 
rectificação do ponto 3.1 do n.º 3 do artigo 16.º do regulamento referido em epígrafe. 

- Deliberado: 
a) Aprovar o texto do regulamento do Plano Director Municipal com a seguinte redacção: 
“Artigo 16.º - Espaços Industriais 

3.- ……………………………………………………………………………………………………... 

3.1.- Nos espaços industriais existentes , inseridos nos perímetros urbanos, são admitidas 

as seguintes acções: 

a) Novas construções industriais, nos espaços ainda não ocupados, desde que 

salvaguardadas todas as disposições legais e regulamentares aplicáveis à instalação 

e exploração da actividade que nelas se propõem instalar e desde que garantidas as 

condições de qualidade de projecto, o correcto ordenamento urbanístico, a qualidade 

ambiental e paisagística e a infra-estruturação desses espaços; 

b) Construções para outros usos, nos espaços referidos na alínea anterior, 

designadamente, comércio, serviços ou mesmo habitação, desde que sejam 

garantidos todos os pressupostos descritos na alínea anterior, que seja demonstrada 

inequivocamente a compatibilidade com os usos já existentes e que não subvertam o 

uso dominante da classe de espaços; 
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c) A alteração ou reconversão dos estabelecimentos existentes, desde que não sejam 

ultrapassados os índices de ocupação volumétrica e de ocupação do solo, já 

existente; 

d) A ampliação dos estabelecimentos existentes, desde que se verifique, pelo menos, 

uma das seguintes condições: 

aa) Se destine à adaptação da actividade a novas disposições legais ou 

regulamentares; 

bb) Seja indispensável à manutenção da actividade e dos postos de trabalho; 

cc) Seja reconhecido pelo Município o interesse público da actividade. 

3.2.-……………………………………………………………………………………………………. 

b) Submeter à Assembleia Municipal a aprovação da declaração de rectificação do ponto 
3.1 do n.º 3 do artigo 16.º do Regulamento do Plano Director Municipal, nos termos do n.º 1 do 
artigo 79.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; 

c) Remeter o regulamento, com as devidas emendas, a posterior republicação no Diário 
da República. 

 
ENCERRAMENTO: 

 
Sendo vinte horas e trinta 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. 

 
 


