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ACTA N.º 35/2008 
 
         ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 
         REALIZADA NO DIA 8 DE SETEMBRO DE 2008: 
 
Aos oito dias do mês de Setembro 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 Serafim Silva Abrantes, 
Jorge Manuel Rosendo Gonçalves e Joaquim Raul Gregório Farto, Vereadores, reuniu, 
ordinariamente, a Câmara Municipal de Peniche. 

O Senhor Jorge Alberto Bombas Amador, Vice-Presidente da Câmara, não esteve 
presente na reunião por se encontrar em Itália, em representação do Município, numa mostra de 
renda de bilros. 

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. 

 
SUSPENSÃO DE MANDATO: 

 
Foi presente uma carta do Senhor Vereador Francisco Salvador, datada de 24 de Agosto 

de 2008, em que solicita a suspensão do seu mandato de vereador, no período de 1 a 16 de 
Setembro, em virtude de se encontrar ausente do concelho, ao abrigo do disposto nos artigos 77.º 
e 78.º da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. 

A Câmara deliberou deferir. 
 

PERÍODO DE AUDIÇÃO DO PÚBLICO 
 

No período reservado à audição do público não se registou qualquer intervenção.  
 

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 26 de Agosto, recebeu o Senhor Presidente da CCDRC, Professor Alfredo 

Marques, que visitou o Concelho, tendo-lhe sido apresentadas questões importantes relacionadas 
com o litoral, tema contemplado pelo QREN, e comunicados os primeiros projectos em curso e a 
concretização a curto prazo. 

No mesmo dia, participou numa reunião extraordinária da Câmara Municipal. 
No dia 28 de Agosto, participou numa reunião com os promotores do empreendimento a 

concretizar entre o Alto Veríssimo e o Casal do Alto Foz, para resolução de questões de 
implantação, reunião que contou com os membros da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia. 

No dia 29 de Agosto, participou no Comité de Gestão do Projecto ECOS, em Mértola. 
No mesmo dia, a convite da família de Vanessa Fernandes, participou numa iniciativa em 

Perosinho, de homenagem àquela atleta pelo seu desempenho nos Jogos Olímpicos, tendo-lhe 
oferecido uma salva de prata. 
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Informou, por último, que, no próximo dia 10, o Senhor Primeiro Ministro se deslocaria à 
AMO para proceder à assinatura do Plano de Acção do Oeste, devido à deslocalização do 
aeroporto de Ota para Alcochete, tendo convidado para o efeito todos os membros da Câmara, da 
Assembleia Municipal e das Juntas de Freguesia. 

 
Senhor Vereador Jorge Abrantes: 
Informou que também tinha participado na recepção ao Senhor Presidente da CCDRC, 

tendo referido os temas abordados, da maior importância para o Município, nomeadamente os 
prazos exíguos de elaboração de candidaturas ao Programa de Redes Urbanas para a 
Competitividades e Inovação do Programa Operacional do Centro. 

Comunicou que tinha participado nos últimos concertos musicais realizados no Fórum da 
Parreirinha, salientando a elevada participação de público e a qualidade musical, reconhecendo o 
bom trabalho do conjunto Miosótis, natural de Peniche. 

Disse, ainda, que o Tribunal de Contas tinha concedido o visto à primeira fase do 
programa “pagar a tempo e horas”, ao que se iria seguir um complicado trabalho administrativo 
para concretizar o referido programa. 

Por último, deu uma informação pormenorizada sobre a evolução do Plano de 
Ordenamento da Albufeira de São Domingos, comunicando que iria estar sujeito a discussão 
pública, de 19 de Setembro a 30 de Outubro, e que o INAG iria realizar uma sessão de 
esclarecimento sobre o citado plano, em Atouguia da Baleia. 

 
Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 
Solicitou esclarecimentos em relação ao decidido pela Câmara sobre os efluentes da 

Sardinal e em relação a prorrogação de prazo concedido pela CCDRLVT para resolução de 
problemas da ETAR. 

 
Senhor Vereador Joaquim Raul: 
Disse que nas duas últimas actas constava a sua presença, quando tinha estado ausente 

por gozo de férias, pelo que solicitou a devida correcção. 
Agradeceu o convite formulado para estar presente na AMO, no próximo dia 10, 

comunicando a sua impossibilidade de aceitar tal convite, por razões profissionais. 
 
Senhor Vereador Jorge Abrantes: 
Sobre os efluentes da Sardinal, informou que tinha sido marcada uma reunião, para o 

final de Agosto, posteriormente adiada por o Director-Delegado dos SMAS estar em gozo de 
férias. 

Sobre a posição da CCDRLVT em relação à ETAR de Peniche, deu uma informação 
pormenorizada sobre os contactos desenvolvidos. 

 
PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 
BALANCETES: 

 
Foi presente o balancete dos fundos da tesouraria dos Serviços Municipalizados do dia 5 

de Setembro de 2008, tendo a Câmara verificado e aprovado os saldos de: 
Serviços Municipalizados (de operações orçamentais): 1.872.115,22 € (um milhão, 

oitocentos e setenta e dois mil, cento e quinze euros e vinte e dois cêntimos). 
Serviços Municipalizados (de operações não orçamentais): 521.591,67 € (quinhentos e 

vinte e um mil, quinhentos e noventa e um euros e sessenta e sete cêntimos). 
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CORRESPONDÊNCIA: 
 
Foi presente e apreciada a seguinte correspondência: 
 
* Ofício n.º 203, sem data, da Junta de Freguesia de Ajuda, solicitando autorização para a 

realização de uma prova de atletismo, no dia 12 de Outubro. 
- Deliberado autorizar a realização do “II Convívio de Atletismo Inter-Juntas Cidade de 

Peniche”. (44/09) 
 
* Carta n.º 9/2008, datada de 25 de Julho de 2008, do Atlético Clube de Geraldes, 

solicitando toutvenan para colocar na entrada poente do seu campo de futebol. 
- Deliberado ceder o material solicitado, orçado em 197,55 €. 
 
* Informação n.º 33/2008, datada de 4 de Setembro de 2008, do Técnico Superior de 

Arqueologia e da Técnica Superior de Turismo, apresentando uma proposta de programa de 
actividades e a estimativa dos encargos a ele inerentes, para celebração das Jornadas Europeias 
do Património e do Dia Mundial do Turismo. 

O Senhor Presidente da Câmara evidenciou a importância dos eventos a comemorar e 
destacou a qualidade da Exposição Peniche – Encontro Entre Dois Continentes. 

- Deliberado aprovar o programa de actividades proposto e assumir os respectivos 
encargos a ele inerentes. 

 
* Informação n.º 22/2008, datada de 19 de Agosto de 2008, sobre uma proposta 

apresentada pelo Sport Lisboa e Benfica, para criação de uma escola de futsal no concelho. 
- Deliberado, face à parceria já existente da Câmara com o PAC, que deverá ser 

aprofundada, não celebrar nova parceria com o Sport Lisboa e Benfica. 
 
* Informação, datada de 1 de Agosto de 2008, do Gabinete de Planeamento da Divisão de 

Estudos, Projectos e Controlo, sobre a implementação de um Centro de Alto Rendimento para o 
Surf. 

O Senhor Presidente da Câmara historiou o processo de localização do citado centro e 
comunicou que estava a ser desenvolvido um estudo que no decorrer da presente semana iria ser 
discutido e analisado. 

- Tomado conhecimento. 
 

MAPA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL: 
 
* Foi presente o mapa de execução orçamental referente ao dia 31 de Agosto de 2008. 
- Tomado conhecimento. (31/02) 
 

ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL DE DESPESA – MODIFICAÇÃO N.º 18: 
 
A Câmara deliberou aprovar a alteração n.º 15 ao Orçamento da Despesa, para o ano em 

curso, a qual regista o valor de 97.500,00 € em reforços de despesas correntes e igual valor em 
anulações de despesas de capital. 

 
ALTERAÇÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS – MODIFICAÇÃO N.º 18: 

 
A Câmara deliberou aprovar a alteração n.º 12 ao Plano Plurianual de Investimentos, para 
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o ano em curso, a qual regista o valor de 17.500,00 € em reforços e igual valor em anulações. 
 

ALTERAÇÃO AO PLANO DE ACTIVIDADES – MODIFICAÇÃO N.º 18: 
 
A Câmara deliberou aprovar a alteração n.º 11 ao Plano de Actividades Municipais, para 

o ano em curso, a qual regista o valor de 22.000,00 € em reforços e 99.500,00 € em anulações. 
 

PESSOAL: 
 
* Foi presente lista nominal do pessoal que exerce funções em regime de contrato de 

trabalho, ao serviço em 31 de Agosto de 2008. 
- Tomado conhecimento. (31/02) 
 
* Foi presente lista nominal dos trabalhadores com contratados de prestação, ao serviço 

em 31 de Agosto de 2008. 
- Tomado conhecimento. (31/02) 
 
* Foi presente lista nominal dos estágios profissionais em vigor a 31 de Agosto de 2008. 
- Tomado conhecimento. (31/02) 
 
* Foi presente lista nominal dos acordos ocupacionais em vigor a 31 de Agosto de 2008. 
- Tomado conhecimento. (31/02) 
 

SEMINÁRIO INTERNACIONAL SOBRE A ENERGIA DOS OCEANOS: 
 
O Senhor Presidente da Câmara informou que, no próximo dia 19, se iria realizar, em 

Peniche, o Seminário Internacional Sobre a Energia dos Oceanos, evento que contaria com a 
participação de praticamente todos os investigadores desta área. 

Referiu que o Senhor Secretário de Estado do Ordenamento do Território iria estar 
presente na sessão de encerramento. 

 
EMPREITADA DE BENEFICIAÇÃO DA ESTRADA MUNICIPAL ENTRE PENICHE E 
BALEAL: 

 
* Foi presente o Relatório de Análise das Propostas da empreitada referida em epígrafe. 
- Deliberado proceder à audiência prévia escrita dos concorrentes, comunicando a 

intenção da adjudicação a Alberto Vasco, S.A., pelo valor de 162.467,21 €, acrescido de IVA, a 
obra em questão, de acordo com o Relatório de Análise das Propostas, elaborado pela comissão 
de análise do concurso. 

 
ORDENAMENTO DO TRÂNSITO NO FORTE DAS CABANAS: 

 
* Elaborada pela DEPPC, foi presente uma proposta para ordenamento do trânsito no 

Forte das Cabanas. 
- Aprovar, em princípio, a proposta de estacionamento no Forte das Cabanas, em 

Peniche, devendo ser ouvida a GNR sobre a mesma. 
 

PUBLICIDADE E OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA: 
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Foram presentes os seguintes requerimentos: 
 
* Em nome de Isilda Dias Alves e Vítor José M. Figueira, solicitando autorização para 

instalar uma esplanada, na Rua 13 de Infantaria, em Peniche. 
- Deliberado deferir o solicitado, condicionado ao parecer técnico do Chefe da DGUO, de 

28 de Agosto de 2008. 
 
* Em nome de Eduardo Rosa Franco, solicitando autorização para instalar uma 

esplanada, na Rua das Rendilheiras, em Peniche. 
- Deliberado aprovar a ocupação da via pública com esplanada, conforme solicitado. 
 
* Em nome de Delniko, L.da, solicitando autorização para colocar um toldo e uma placa 

publicitária, na fachada de um prédio, sito na Avenida Monsenhor Bastos, em Peniche. 
- Deliberado, face à argumentação apresentada e após ponderação sobre a actividade 

instalada no edifício, aprovar a colocação de toldo e a placa publicitária. 
 
* Em nome Sandra & Sandra, L.da, solicitando autorização para colocar um painel 

publicitário não luminoso e para instalar um esplanada, na Avenida do Mar, n.º 76, em Peniche. 
- Aprovar a ocupação da via pública com a colocação da esplanada, devendo retirar os 

painéis de alumínio e vidro colocados nos limites da fachada do edifício e a pala publicitária, por 
contrariar as orientações do IGESPAR. Mais deliberou informar a requerente de que poderá 
apresentar uma proposta alternativa, que respeite as orientações referidas. 

 
LOTEAMENTOS: 

 
Foram presentes e apreciados os seguintes processos de operações de loteamento: 
 
* Proc.º N.º 984-I/DOM, em nome de Baleal Sol – Construções e Turismo, L.da, para 

alteração ao alvará de loteamento n.º 1/90, já presente em reunião anterior e acompanhado, 
agora, de novo pedido de alteração ao loteamento. 

- Deliberado, aprovar a alteração ao loteamento. 
 
* Proc.º N.º L4/02, em nome da NIS 8 – Imobiliária e Investimento, S.A., para 

loteamento de um prédio misto, sito em “Gafas e Pousios”, na Coimbrã, já presente em reuniões 
anteriores e acompanhado, agora, de um pedido da firma requerente para anulação do aditamento n.º 
1 e nova alteração ao loteamento. 

- Deliberado aprovar a alteração ao loteamento, devendo ser cumpridas as condições 
constantes no parecer técnico da DGUO, de 26 de Agosto de 2008. 

 
LICENCIAMENTO DE OBRAS PARTICULARES: 

 
Foram presentes e apreciados os seguintes processos para licenciamento de obras: 
 
* Proc.º N.º 59/08, em nome de Petróleos de Portugal – Petrogal, S.A., para instalação de 

um reservatório de GPL, na Rua das Estelas, em Peniche. 
- Deliberado aprovar o requerimento devendo ser cumpridas as condições constantes na 

informação técnica da DPOI, de 3 de Setembro de 2008. 
 
* Proc.º N.º 60/08, em nome de Petróleos de Portugal – Petrogal, S.A., para instalação de 
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um reservatório de GPL, nos Remédios, em Peniche. 
- Deliberado aprovar a instalação em questão, desde que sejam cumpridas as condições 

constantes na informação técnica da DPOI, de 3 de Setembro de 2008. 
 
* Proc.º N.º 61/08, em nome de Petróleos de Portugal – Petrogal, S.A., para execução de 

uma rede de distribuição de gás, nos Remédios, em Peniche. 
- Deliberado deferir o requerido desde que o requerente cumpra as condições constantes 

na informação técnica da DPOI, de 3 de Setembro de 2008. 
 
* Proc.º N.º 17/08, em nome de Zélia Maria Bruno Martins, para legalização de uma 

moradia, sita na Rua das Bóias, em Peniche. 
- Deliberado solicitar um parecer urgente sobre o processo às consultoras jurídicas para a 

área do urbanismo. 
 
* Proc.º N.º 530/03, em nome de Nuno Maria Bento Bello da Conceição, para construção 

de uma moradia unifamiliar, na Rua Joaquim António de Aguiar, em Peniche.  
- Deliberado aprovar o processo, desde que o requerente apresente uma solução para a 

cota de soleira de acordo com as condições expressas no parecer técnico da DGUO, de 2 de 
Setembro de 2008. 

 
Foi ainda presente o seguinte expediente relativo a obras particulares: 
 
* Informação, datada de 21 de Agosto de 2008, sobre a cobrança de depósito da ficha 

técnica de habitação, acompanhada de parecer do Director do DPGU. 
- Deliberado concordar com a interpretação do Director do DPGU, isto é, deverá cobrar-

se 15,00 € por depósito de ficha técnica de habitação, independentemente do número de fichas 
técnicas entregues no mesmo depósito. 

 
ENCERRAMENTO: 

 
Sendo dezasseis 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. 

 
 


