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ACTA N.º 36/2008 
 
         ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 
         REALIZADA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2008: 
 
Aos vinte e dois 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 Alberto Bombas 
Amador, Vice-Presidente, Jorge Serafim Silva Abrantes, Jorge Manuel Rosendo Gonçalves, 
Joaquim Raul Gregório Farto, Francisco Manuel Pinto da França Salvador e Paulo Jorge Leal 
Rodrigues, Vereadores, reuniu, ordinariamente, a Câmara Municipal de Peniche. 

A reunião foi aberta, pelo Senhor Presidente, eram catorze horas e cinquenta minutos. 
O Senhor Vereador Jorge Gonçalves apenas esteve presente na reunião até às dezassete 

horas e no período em que foram discutidos os assuntos relacionados com a inclusão das famílias 
de etnia cigana no contexto de Peniche (realojamento) e Centro de Alto Rendimento de Surf. 

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: 
 
- Representante da empresa Tolca – Construção, Gestão Patrimonial e Comércio S.A., 

que questionou se a eventual deslocalização da população de etnia cigana se iria verificar para os 
terrenos cedidos pela empresa na zona da Fonte do Rosário. O Senhor Presidente da Câmara 
informou que não há nada em concreto, a situação está a ser analisada e será avaliada em sede da 
política social de habitação a levar a efeito e que qualquer desenvolvimento sobre a matéria será 
objecto de informação. 

 
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: 
- Apresentou proposta para aquisição de moeda de ouro alusiva ao San Pedro de 

Alcantara, que se encontra em leilão sob o lote n.º 227. Deliberado adquirir a moeda pelo valor 
que resultar da licitação; 

- Deu conhecimento de que se encontra em discussão pública, no período de 22 de 
Setembro a 31 de Outubro de 2008 o POASD – Plano de Ordenamento da Albufeira de São 
Domingos. O Senhor Vereador Jorge Abrantes informou que no dia 3 de Outubro está previsto 
levar a efeito uma sessão pública no edifício-sede da Sociedade Filarmónica União 1.º de 
Dezembro de 1910, em Atouguia da Baleia; 

- Informou que, no próximo dia 24, iria realizar-se reunião com a Agência Portuguesa do 
Ambiente, E.P., presidentes da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia e da Assembleia 
Municipal de Peniche subordinada à apreciação do projecto relativo ao traçado do IC11.  

 
Senhor Vereador Paulo Rodrigues: 
- Solicitou informação sobre o ponto de situação do dossier respeitante ao Centro 
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Educativo de Atouguia da Baleia, uma vez que o Senhor Presidente da Câmara ficou de dar 
resposta às populações sobre a nova localização, até ao dia 15 de Setembro, e ainda não o fez; 

- Perguntou, após leitura da telecópia emanada do Ministério da Educação sobre o Centro 
Educativo e na sequência de pedido de esclarecimento sobre a candidatura, se a nova localização 
foi formalmente pedida. O Senhor Presidente da Câmara deu conhecimento que o assunto tem 
sido objecto de apreciação em reuniões havidas com o Ministério; 

- Chamou a atenção de que ainda não recebeu informação sobre os processos de 
candidatura do Centro Educativo de Atouguia da Baleia e dos núcleos escolares de Ferrel e Serra 
d’El-Rei. 

 
Senhor Vereador Francisco Salvador: 
Chamou a atenção para o facto dos suportes de iluminação da Festa de Nossa Senhora da 

Boa Viagem e palco na Ribeira Velha ainda se encontrarem instalados. O Senhor Vice-                  
-Presidente informou que os referidos equipamentos iriam ser removidos com alguma brevidade. 

 
Senhor Vereador Jorge Abrantes: 
Disponibilizou o cronograma para a elaboração dos documentos previsionais, Orçamento 

e Grandes Opções do Plano, para 2009. 
 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
 

ACTAS DE REUNIÕES ANTERIORES: 
 
Foram presentes e assinadas as actas das reuniões camarárias realizadas nos dias 28 e 31 

de Julho e 11, 25 e 27 de Agosto últimos, tendo sido previamente distribuídas fotocópias pelos 
Senhores Vereadores. 

 
BALANCETES: 

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

Serviços Municipalizados do dia 19 de Setembro corrente, tendo a Câmara verificado e aprovado 
os saldos de, respectivamente: 

Câmara Municipal (de operações orçamentais): 859.866,20 € (oitocentos e cinquenta e 
nove mil oitocentos e sessenta e seis euros e vinte cêntimos). 

Câmara Municipal (de operações não orçamentais): 140.809,62 € (cento e quarenta mil 
oitocentos e nove euros e sessenta e dois cêntimos). 

Serviços Municipalizados (de operações orçamentais): 1.852.548,18 € (um milhão 
oitocentos e cinquenta e dois mil quinhentos e quarenta e oito euros e dezoito cêntimos). 

Serviços Municipalizados (de operações não orçamentais): 511.070,29 € (quinhentos e 
onze mil setenta euros e vinte e nove cêntimos). 

 
CORRESPONDÊNCIA: 

 
Foi presente e apreciada a seguinte correspondência: 
 
* Ofício n.º 230/08, datado de 10 de Setembro de 2008, da Junta de Freguesia de 

Conceição, solicitando a atribuição de um subsídio destinado ao pagamento de despesas 
efectuadas com a realização do 2.º convívio de atletismo “Inter - Juntas Cidade de Peniche”. 

- Deliberado conceder à Junta de Freguesia de Conceição um subsídio, no valor de 
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500,00 €. (P.º 28) 
 
* Carta, datada de 17 de Setembro de 2008, da Acústica Médica, solicitando autorização 

para instalar uma Unidade Móvel de Rastreio, na Praça Jacob Rodrigues Pereira, no dia 19 de 
Setembro corrente, a fim de realizar uma acção de rastreio auditivo gratuito. 

- Deliberado ratificar o despacho do Senhor Presidente da Câmara, de 17 de Setembro de 
2008, que autorizou a realização da acção de rastreio. (P.º 32/05) 

 
* Carta n.º 3766, datada de 18 de Julho de 2008, do Instituto Politécnico de Leiria, 

solicitando apoio financeiro para a realização do II Congresso Internacional de Turismo – Região 
de Leiria e Oeste, subordinado ao tema “A Imagem e a Sustentabilidade dos Destinos 
Turísticos”, que terá lugar nos próximos dias 19 e 20 de Novembro. 

- Deliberado dispensar o apoio logístico que materialmente seja possível e conceder à 
Escola Superior de Tecnologia do Mar um subsídio, no valor de 2.000,00 €. (P.º 40/06) 

 
* E-mail, datado de 19 de Setembro de 2008, do Grupo Desportivo Atouguiense, 

solicitando a atribuição de um subsídio destinado ao pagamento de mão-de-obra utilizada na 
realização de trabalhos no campo de jogos daquele clube. 

- Deliberado conceder ao Grupo Desportivo Atouguiense um subsídio, no valor de 
800,00 €, a que acrescerá o IVA. (P.º 11/03) 

 
* Ofício n.º 198, datado de 13 de Agosto de 2008, da Junta de Freguesia de Ajuda, 

solicitando a atribuição de um subsídio destinado à aquisição de um painel de azulejos 
identificativo para colocação no Bairro de Santa Maria, em Peniche. 

- Deliberado conceder à Junta de Freguesia de Ajuda um subsídio, no valor de 2.025,00 €.  
 
* Informação, datada de 2 de Setembro de 2008, apresentando uma proposta com várias 

iniciativas a desenvolver durante o mês de Outubro, dedicado a Beatriz Costa e Vasco Santana e 
respectivos encargos. 

- Deliberado assumir a responsabilidade com o pagamento dos encargos, conforme 
proposto.  

 
* Informação, datada de 2 de Setembro de 2008, apresentando uma proposta para a 

Comemoração dos 700 anos da doação de Atouguia da Baleia a D. Isabel de Aragão pelo Rei D. 
Dinis e respectivos encargos com a realização da iniciativa. 

- Deliberado assumir a responsabilidade pelo pagamento dos encargos, conforme 
proposto. 

 
* Informação n.º 34/2008, datada de 18 de Setembro de 2008, do Técnico Superior de 

Arqueologia, propondo a venda ao público ao preço unitário de 15,00 € da obra monográfica 
“Peniche, encontro entre dois continentes – Concerto para Mar e Orquestra” associada à 
exposição “Peniche: Encontro entre dois continentes”. 

- Deliberado fixar em 15,00 € o preço de venda ao público e autorizar a referida venda 
nos espaços municipais indicados, conforme proposto. 

 
* Carta n.º 96/08, datada de 5 de Setembro de 2008, da Associação Juvenil de Peniche, 

solicitando apoio logístico e financeiro para a realização de uma visita de estudo internacional, 
intitulada “Inclusão para Todos”, que se irá realizar entre 24 e 30 de Setembro. 

- Deliberado dispensar o apoio logístico que materialmente seja possível, incluindo a 
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utilização da viatura municipal, e assumir a responsabilidade pelo pagamento dos encargos com 
a oferta do jantar aos participantes, a realizar na cantina do Centro Social. (P.º 11/03) 

 
* Carta, com a ref.ª G/158/08, datada de 15 de Setembro de 2008, da Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Pombal, solicitando diverso apoio logístico e 
financeiro para a realização do 40.º Congresso Nacional da Liga dos Bombeiros Portugueses. 

- Deliberado autorizar a visita ao Museu Municipal, gratuitamente, e assumir a 
responsabilidade pelo pagamento dos encargos com a oferta do almoço, a realizar na cantina do 
Centro Social. (P.º 40/06) 

 
* Informação, datada de 16 de Setembro de 2008, do Senhor Vice-Presidente da Câmara, 

propondo diverso apoio logístico para a realização do Circuito Europeu de Bodyboard Open e 
Feminino 2008, que se realizou na Praia de Supertubos e Baleal, de 19 a 21 de Setembro de 2008. 

- Deliberado ratificar o despacho do Senhor Vice-Presidente, de 16 de Setembro de 2008, 
que determinou dispensar o apoio logístico que materialmente seja possível e assumir a 
responsabilidade pelo pagamento do aluguer do gerador. 

 
* E-mail, datado de 21 de Setembro de 2008, da secção de xadrez da Associação de 

Educação Física, Cultural e Recreativa Penichense, solicitando diverso apoio logístico para a 
realização dos campeonatos distritais de semi-rápidas, por equipas e individual em xadrez, e para 
a Gala Anual da Associação de Xadrez de Leiria, que se realizará no próximo dia 28 de 
Setembro. 

- Deliberado dispensar o apoio logístico que materialmente seja possível e assumir a 
responsabilidade pelos encargos a pagar com a oferta de beberete a realizar na cantina do Centro 
Social. 

 
* Carta, datada de 10 de Setembro de 2008, do Clube Ornitológico de Peniche, 

solicitando diverso apoio logístico e financeiro para a realização da 18.ª Expo-Aves de Peniche, 
que se realizará nos dias 14 a 16 de Novembro próximo. 

- Deliberado dispensar o apoio logístico que materialmente seja possível e conceder ao 
Clube Ornitológico de Peniche um subsídio, no valor de 750,00 €. (P.º 11/03) 

 
* Carta, datada de 4 de Setembro de 2008, do Centro Social do Pessoal da Câmara 

Municipal de Peniche, solicitando a atribuição de um subsídio destinado ao pagamento das 
seguintes refeições fornecidas na Cantina daquele Centro Social, durante o mês de Agosto: 

- Jantar “Jogo de Futebol Convívio” GDP-Belenenses; 
- Lanche “Construções na Areia”; 
- Almoços “Associação Pombal 21”; 
- Almoço “Um Dia a Pintar Peniche”; 
- Almoço “Cicloturismo”; 
- Semana da Juventude; 
- Lanches “Artes de Dança”; 
- Vigilantes da feira mensal de Agosto. 
- Deliberado conceder ao Centro Social do Pessoal da Câmara Municipal de Peniche um 

subsídio extraordinário, no valor de 3.247,72 €. (P.º 40/09/01) 
 
* Carta, sem data, da empresa Experience Sport, L.da, solicitando autorização para 

realizar uma actividade de animação turística, na Barragem de São Domingos, em Atouguia da 
Baleia, no próximo dia 11 de Outubro de 2008. 
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- Deliberado indeferir o pedido por o POASD – Plano de Ordenamento da Albufeira de 
São Domingos não se encontrar aprovado. (P.º 43) 

 
* Informação, datada de 22 de Setembro de 2008 da Divisão de Gestão de Empreitadas e 

Infraestruturas, informando das medições e orçamentos previstos para a realização das obras 
necessárias à construção de uma sala de refeitório para alunos no Centro Social da Bufarda. 

- Deliberado conceder ao Centro Social da Bufarda um subsídio, no valor de 18.222,18 €, 
devendo o DOM acompanhar a execução dos trabalhos. 

 
* E-mail, datado de 16 de Setembro de 2008, do STAL, dando conhecimento de um pré-      

-aviso de greve para o próximo dia 1 de Outubro. 
- Tomado conhecimento e deliberado informar os diversos serviços municipais, em 

conformidade. (P.º 40/03) 
 
A Câmara tomou ainda conhecimento da seguinte correspondência e expediente: 
 
* Fax, datado de 12 de Setembro de 2008, da Associação Nacional de Municípios 

Portugueses, dando conhecimento do conteúdo do despacho de arquivamento produzido pelo 
Ministério Público, no Inquérito que decorria contra o Dr. José Luís Saldanha Sanches. (P.º 16/03) 

 
* Carta n.º 74/2008, datada de 17 de Setembro de 2008, do Centro de Formação de 

Professores de Peniche, agradecendo todo o apoio e colaboração manifestados, aquando da sua 
vigência. (P.º 37)  

 
* Fax, datado de 22 de Setembro de 2008, da Direcção de Serviços de Planeamento e 

Gestão da Rede do Ministério da Educação, prestando alguns esclarecimentos relativamente à 
construção do Centro Educativo de Atouguia da Baleia. (P.º 13/09) 

 
* Ofício n.º 7629, datado de 4 de Setembro de 2008, deste Município, enviado à Senhora 

Rosália Maria Ribeiro Martins relativamente a obras efectuadas no pronto a comer “Marmita”, 
sito na Travessa Bartolomeu Dias, em Peniche. 

 
ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL DE RECEITA – MODIFICAÇÃO N.º 19: 

 
A Câmara deliberou aprovar a alteração n.º 19 ao Orçamento da Receita, para o ano em 

curso, a qual regista o valor de 1.754.000,00 € em reforços de despesas de capital, 1.034.000,00 € 
em anulações de despesas correntes e 850.000,00 € em anulações de despesas de capital. 

 
ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL DE DESPESA – MODIFICAÇÃO N.º 19: 

 
A Câmara deliberou aprovar a alteração n.º 19 ao Orçamento da Despesa, para o ano em 

curso, a qual regista o valor de 89.000,00 € em reforços de despesas correntes, 71.500,00 € em 
reforços de despesas de capital, 9.000,00 € em anulações de despesas correntes e 281.500,00 € 
em anulações de despesas de capital. 

 
ALTERAÇÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS – MODIFICAÇÃO N.º 19: 

 
A Câmara deliberou aprovar a alteração n.º 19 ao Plano Plurianual de Investimentos, para 

o ano em curso, a qual regista o valor de 21.500,00 € em reforços e 201.500,00 € em anulações. 
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ALTERAÇÃO AO PLANO DE ACTIVIDADES – MODIFICAÇÃO N.º 19: 
 
A Câmara deliberou aprovar a alteração n.º 19 ao Plano de Actividades Municipais, para 

o ano em curso, a qual regista o valor de 55.000,00 € em reforços e 80.000,00 € em anulações. 
 
OBRAS MUNICIPAIS: 

 

* Foi presente o mapa de trabalhos a realizar pelas brigadas municipais de 22 de 
Setembro a 17 de Outubro de 2008. 

- Tomado conhecimento. 
 

CONCESSÃO DE SUBSÍDIOS ESCOLARES: 
 

* Foi novamente presente uma informação, datada de 21 de Agosto de 2008, do Pelouro 
da Educação, apresentando uma proposta de atribuição de subsídios ao Agrupamento de Escolas 
de Atouguia da Baleia, Agrupamento Vertical de Escolas de Peniche e Agrupamento de Escolas 
D. Luís de Ataíde, destinado ao pagamento de expediente, limpeza e comunicações, para o ano 
lectivo de 2008/2009. 

- Deliberado, na sequência da deliberação de 27 de Agosto de 2008, atribuir os seguintes 
subsídios para expediente, limpeza e comunicações para o ano lectivo de 2008/2009, no total de 
17.177,46 € e a pagar em três prestações iguais, nos meses de Setembro/2008 e Janeiro e 
Abril/2009: 

- Agrupamento de Escolas de Peniche ........................................ 3.813,92 € 
- Agrupamento de Escolas D. Luís de Ataíde ............................. 5.982,76 € 
- Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia ...................... 7.380,78 € 

 

CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLO: 
 
 * Foi presente, para efeitos de aprovação, o texto do protocolo a celebrar com a 
Associação Sporting Clube de Vila Maria de Peniche, o qual visa a cedência de instalações 
daquela associação para implementação do Projecto Maris – Mobilização Activa para a 
Reinserção Social, no âmbito do Programa Operacional Potencial Humano. 
 - Deliberado aprovar o texto do protocolo a celebrar e dar poderes ao Senhor Presidente 
da Câmara, ou a quem legalmente o substitua, para outorgá-lo em nome do Município. 
 
AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DE ATOUGUIA DA BALEIA: 
 
 * Foi presente o ofício n.º 614, da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, datado de 3 
de Setembro de 2008, concordando com o texto do protocolo a celebrar para ampliação do 
cemitério daquela vila, propondo alteração à alínea b) da cláusula 2.ª em virtude de se ter 
verificado a necessidade de se efectuarem trabalhos a mais. 
 - Tomado conhecimento e deliberado que o DOM preste informação justificativa das 
razões que levaram à execução de trabalhos a mais na obra para além dos previstos e que 
motivaram o desvio financeiro do total do encargo a comparticipar pelo Município. 

 
HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS: 

 
Acompanhados dos pareceres da respectiva Junta de Freguesia, foram presentes, para 

efeitos de visto, os seguintes pedidos de horário de funcionamento, para os estabelecimentos que 
a seguir se indicam, os quais foram objecto das seguintes deliberações: 
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* Das 7.00 às 24.00 horas, para o estabelecimento de bebidas, denominado “Iceberg”, 
sito no Largo Nossa Senhora da Guia, n.º 4, em Ferrel, de que é proprietária a Senhora Maria de 
La Salete Leal Martins Nunes. 

- Deliberado que seja visado o horário de funcionamento das 7.00 às 24.00 horas, com 
validade até 31 de Dezembro de 2008. 

 
* Das 8.00 às 2.00 horas, para o estabelecimento de restauração e bebidas, denominado 

“Sal e Brasa”, sito na Avenida do Mar, n.º 30, em Ferrel, de que é proprietária a firma Marés 
Ofuscantes – Churrascaria e snack-bar, L.da. 

- Deliberado que seja visado o horário de funcionamento das 8.00 às 24.00 horas, com 
validade até 30 de Setembro de 2009. 

 
TRANSPORTES ESCOLARES: 

 
* Foram presentes requerimentos, em nome dos alunos que a seguir se identificam, 

solicitando a comparticipação nos encargos com a utilização de transportes públicos, a fim de 
poderem frequentar os cursos em que se encontram matriculados, em virtude dos mesmos não 
serem ministrados na Escola Secundária de Peniche: 

Celso Filipe Santos Neto, Filipa Andreia Garcia Cunha, Orlando José Rodrigues Oliveira, 
David Miguel Franco Agostinho, Marisa Costa Gomes, Délio João Carvalho Amador, Manuel 
João Freitas Pernão, Lucília Maia Ferreira Chagas, Carlos Manuel Oliveira Martins, Rodrigo 
Soares Gomes, André Filipe Lourenço Grilo, Ana Cristina Antunes Lourenço Jorge, Maria Isabel 
Maia Gregório Saudade, Mónica Reis Lopes, Ana Paula Ferreira Tocha Fresco e Cátia Sofia 
Delgado Ferreira. 

- Deliberado deferir.  
 

PROGRAMA “PAGAR A TEMPO E HORAS”: 
 
 * Foi presente uma informação da Divisão Financeira, datada de 19 de Setembro de 2008, 
propondo a aprovação das cláusulas contratuais do contrato de empréstimo a celebrar com o 
Estado para adesão do Programa referido em epígrafe. 

- Deliberado aprovar o texto do contrato a celebrar e dar poderes ao Sr. Presidente da 
Câmara, ou quem legalmente o substitua, a outorgá-lo em nome do Município. 

 
ROTA REDE NATURA DO OESTE – CANDIDATURA QREN: 
 

 * Foi presente uma informação, datada de 10 de Setembro de 2008, do técnico superior 
de geografia, prestando alguns esclarecimentos relativamente à candidatura referida em epígrafe 
e submetida ao Regulamento “Gestão Activa de Espaços Protegidos e Classificados” do Eixo 4 
do POCentro. 
 - Deliberado dar a concordância à celebração do protocolo de parceria com os Municípios 
de Torres Vedras e Lourinhã para realização do objecto da candidatura, nos termos em que é 
proposto e caso se verifique a aprovação da referida candidatura denominada Rota Rede Natura 
do Oeste. 

 
PATRIMÓNIO: 

 

Habitação social – actualização de rendas: 
 

 * Foi presente uma informação, datada de 15 de Setembro de 2008, da Técnica Superior 
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de Serviço Social, apresentando cálculos com vista à actualização das rendas de casa bianuais 
2008/2010, respeitantes aos Bairros Fernão de Magalhães, Valverde, Rua das Redes, Rua dos 
Covos e Edifício Coosofi. 
 - Deliberado concordar com a actualização das citadas rendas de casa, efectuadas ao 
abrigo do Decreto-Lei n.º 166/93, de 7 de Maio, que define o regime de renda apoiada. 

 
Habitação social – alteração de titularidade: 

 
* Informação, datada de 16 de Setembro de 2008, da Técnica Superior de Serviço Social, 

dando parecer favorável ao pedido de alteração de titularidade do fogo, sito no Bairro do 
Calvário, n.º 134, em Peniche, efectuado pela Senhora Maria Emília Salazar Machado Farto, em 
virtude do seu titular, seu marido, Balbino Maria da Piedade Farto, ter falecido. 

- Deliberado autorizar a transferência de titularidade do arrendamento para Maria Emília 
Salazar Machado Farto, devendo os serviços da DASC efectuar os cálculos dos rendimentos do 
agregado familiar e apresentar proposta para fixação da renda respectiva. 
 
CONCURSO PÚBLICO PARA AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
“MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ESPAÇOS VERDES DO PARQUE URBANO 
DA AVENIDA MONSENHOR BASTOS E REABILITAÇÃO URBANA DA PRAGEIRA: 
 

* Elaborado pela Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos, foi presente o relatório final 
após ter sido efectuada a audiência prévia relativa ao concurso público referido em epígrafe. 

- Deliberado adjudicar a prestação do serviço ao concorrente classificado em primeiro 
lugar e conforme proposto no relatório, a empresa Vibeiras – Sociedade Comercial de Plantas, 
S.A., pelo valor global proposto de 66.000,00 €, a que acresce o IVA, e aprovar a minuta do 
contrato a celebrar. 

 
CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PENICHE (1.ª FASE): 
 
 * Foi presente uma informação da Divisão de Gestão de Empreitadas e Infraestruturas, 
dando conhecimento do ponto de situação em que se encontram os trabalhos de construção da 
Biblioteca Municipal e da necessidade de se retirarem trabalhos da 1.ª fase da obra. 
 - Deliberado que sejam retirados da 1.ª fase e incluídos na 2.ª fase da construção da obra 
os trabalhos propostos e constantes da listagem apresentada pelo DGEI, no valor de 48.205,46 €. 
 
DESTAQUE DE PARCELA: 

 
* Foi novamente presente um requerimento, em nome de António Vitorino Livramento 

de Sousa, solicitando autorização de destaque de uma parcela de terreno, com a área de 250,50 
m2, situada na Rua da Palmeira, em Ferrel. 

- Deliberado aceitar a cedência gratuita ao Município de Peniche da parcela de terreno a 
integrar na via pública, com a área de 28,13 m2, conforme previsto na planta de destaque da 
parcela de terreno para construção. 

 
PUBLICIDADE E OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA: 
 
 * Requerimento, em nome de ServiPeniche – Empreendimentos, L.da, solicitando 
autorização para proceder à colocação de placa publicitária/informativa, em diversos locais da 
cidade. 
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 - Deliberado indeferir a instalação de placas publicitárias e autorizar a colocação de 
placas informativas na Marginal Sul e Zona dos Remédios de acordo com as orientações a 
fornecer pelo DOM. 

 
* Foi presente uma carta, datada de 6 de Julho de 2008, em nome Amélia Maria Regales 

Martins Rico, apresentando uma exposição relativamente ao indeferimento do pedido de 
autorização para colocação de reclamo luminoso, na Rua Marquês de Pombal, n.º 74, em 
Peniche, acompanhado de informações da DGUO e do serviço de fiscalização. 

- Deliberado indeferir a pretensão, devendo comparecer em atendimento do DPGU com 
vista à análise e a encontrar-se uma solução para o assunto. 

Deliberado, ainda, que os serviços jurídicos promovam estudo de revisão ao regulamento 
em vigor. 

 
PLANO DE ALINHAMENTOS: 

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

Peniche, elaborada pela Divisão de Estudos, Projectos, Planeamento e Controlo, datada de 24 de 
Junho de 2008, na sequência do pedido de viabilidade para loteamento urbano, efectuado pela 
firma Construções Penichense, L.da, acompanhado de pareceres das juntas de freguesia de 
Conceição e Ajuda. 

- Deliberado aprovar e disponibilizar cópia à Sociedade de Construções Penichense, L.da, 
para os devidos efeitos. 

 
PROPOSTA DE ACESSIBILIDADES: 
 
 * Elaborado pela DPOI, foi presente uma informação, datada de 2 de Setembro de 2008, 
apresentando uma proposta de acessibilidades para o estabelecimento de restauração e bebidas e 
de prestação de serviços náuticos do Molhe Leste, de que é concessionário o Senhor António 
José Almas Rodrigues. 
 - Deliberado aprovar a proposta, nos termos constantes da informação da DPOI, de 2 de 
Setembro de 2008. 

 
PEDIDOS DE INFORMAÇÃO PRÉVIA: 

 
* Foi presente um pedido de informação prévia, em nome de Antero Fernandes P. 

Teixeira, para construção de um edifício para comércio, sito na Travessa dos Remédios, n.º 17, 
em Peniche. 

- Deliberado informar que não é viável a pretensão, nos termos e com os fundamentos 
constantes na informação da DGUO, de 20 de Agosto de 2008, podendo, querendo, comparecer 
em atendimento no DPGU com vista à análise do assunto e a encontrar-se uma outra solução 
para o mesmo. 

 
LOTEAMENTOS: 

 
Foram presentes e apreciados os seguintes processos de operações de loteamento: 
 
* Proc.º N.º L3/08, em nome de Conventopen – Imobiliária e Construção, S.A., para 

loteamento de um prédio misto, sito no Convento, em Peniche, acompanhado de parecer técnico 
da DPGU. 
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- Deliberado tomar conhecimento da informação prestada pelo DPGU, de 22 de Agosto 
de 2008 e colher o parecer jurídico das assessoras jurídicas para a área do urbanismo, Dr.as 
Fernanda Paula Oliveira e Dulce Lopes sobre a proposta nela constante sobre a aplicação do 
regime de perequação compensatória. 

 
* Proc.º N.º L22/99, em nome de DinoAlves – Construção Civil, L.da, para loteamento de 

um prédio rústico, sito na Rua da Fundação, em Ferrel, acompanhada de proposta dos serviços 
na sequência de pedido da requerente para proceder ao pagamento em prestações de taxas de 
urbanização devidas por licenciamento de processo de loteamento. 

- Deliberado autorizar o pagamento de 11.169,69 €, devido pela nova actualização dos 
encargos com as infraestruturas urbanísticas previstas nos artigos 67.º e 69.º do RMUE, sendo 
444,88 € de taxas e 10.724,81 € de compensações, em 4 prestações sucessivas, uma, no valor de 
2.792,43 € e as restantes, no valor de 2.492,42 € cada, com início no próximo mês de Outubro de 
2008. 

 
* Proc.º N.º L1/02, em nome de Albifrank – Engenharia e Construção, L.da, para 

loteamento de uma propriedade, sita na Cruz da Légua, em Atouguia da Baleia, já presente em 
reuniões anteriores. 

- Deliberado tomar conhecimento das informações técnicas prestadas pela DPOI, de 19 
de Agosto e 22 de Setembro de 2008. 

 
LICENCIAMENTO DE OBRAS PARTICULARES: 

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

um quiosque destinado a café/bar, sito na Avenida do Mar, na Consolação, já presente em 
reunião anterior. 

- Deliberado proceder à audiência prévia do requerente, manifestando a intenção de 
indeferir o pedido, por ter merecido parecer desfavorável da CCDRLVT, que é vinculativo. 

 
* Proc.º N.º 241/08, em nome de Nuno Paulo Ricardo Henriques, para proceder a 

alterações na obra de construção de um bloco habitacional bifamiliar, sito na Rua António 
Cervantes, em Peniche. 

- Deliberado aprovar o projecto de arquitectura das alterações, nas condições constantes 
da informação da DGUO, de 17 de Setembro de 2008, devendo os Serviços de Fiscalização 
Técnica do Município acompanhar os trabalhos de correcção do edifício e o requerente juntar ao 
processo o projecto de estabilidade rectificado. 

 
* Proc.º N.º 205/08, em nome de Ocília Maria Ferreira Alves, para proceder à adaptação 

e instalação de apoio de praia, na Praia da Consolação, já presente em reuniões anteriores. 
- Deliberado rever as deliberações de 14 de Julho de 2008 e de 25 de Agosto de 2008, no 

sentido de passar a constar o seguinte: 
Deliberação de 14 de Julho de 2008: Deliberado dar parecer favorável, nas condições 

constantes da informação da DGUO, de 5 de Julho de 2008; 
Deliberação de 25 de Agosto de 2008: Deliberado proceder à audiência prévia do 

interessado, nos termos legais, por ter merecido parecer desfavorável da CCDRLVT, que é 
vinculativo, podendo o projecto ser reformulado nas condições constantes da acta respectiva. 
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* Proc.º N.º 235/08, em nome de Fernanda Paula Teodoro Santos, para proceder à 
alteração de garagem e arrecadação e construção de uma moradia familiar, na Rua do Clemente, 
em Ferrel. 

- Deliberado aprovar o projecto de arquitectura, devendo apresentar os projectos das 
especialidades e adquirir ao Município de Peniche uma parcela de terreno, destinada a 
construção, com a área de 27,31 m2, ao preço de 12,00 €/m2. 

Deliberado, ainda, proceder à desafectação do domínio público e integração no domínio 
privado municipal da parcela de terreno a alienar. 

 
* Proc.º N.º 96/08, em nome de Baleal Coop – CRL, para proceder à ampliação de posto 

de transformação, sito na Avenida da Praia, em Casais do Baleal, já presente em reuniões 
anteriores. 

- Deliberado confirmar o indeferimento, considerando a ausência de resposta por parte do 
interessado em sede de audiência prévia. 

 
* Proc.º N.º 163/00, em nome de Epolar – Empreendimentos Imobiliários, L.da, para 

construção de uma estalagem, em Seixeiros, em Serra d’El-Rei, já presente em reuniões 
anteriores. 

- Deliberado aprovar o projecto de arquitectura, nas condições constantes da informação 
da DGUO, de 16 de Setembro de 2008, devendo apresentar os projectos das especialidades e 
colher-se o parecer dos SMAS. 

 
* Proc.º N.º 213/08, em nome de Construções Lino & Santo, S.A., para construção de 

condomínio no Casal Velho, em São Bernardino.  
- Deliberado aprovar o projecto de arquitectura, nas condições dos pareceres da DGUO, 

de 28 de Agosto e 1 de Setembro de 2008, e dos que vierem a ser emitidos pelos DPOI, SMAS e 
DEA, devendo apresentar os projectos de especialidades, no prazo de 6 meses, e ceder ao 
Município, gratuitamente, as áreas de 2.172,00 m2, destinada a equipamento e de 1.475,00 m2 
para integração no domínio público municipal destinada a arruamentos e passeios. 

 
* Proc.º N.º 63/07, em nome de Construções Martins Roberto, L.da, para construção de 

um prédio para habitação, na Rua do Clemente – Estrada dos Casais, em Ferrel, acompanhado de 
uma informação técnica da DPOI, relativamente ao pedido efectuado pelo requerente para 
pagamento de encargos em prestações. 

- Deliberado autorizar o pagamento de 37.789,56, correspondente aos encargos com as 
infraestruturas urbanísticas previstas nos artigos 67.º e 69.º do RMUE, sendo 2.409,90 € relativos 
às taxas e 35.379,66 € referentes a compensações, em seis prestações iguais ou sucessivas, no 
valor de 6.298,26 €, com início no próximo mês de Outubro de 2008. 

 
INCLUSÃO DAS FAMÍLIAS DE ETNIA CIGANA NO CONTEXTO DE PENICHE – REA-
LOJAMENTO: 
 
 * Foi presente e tomado conhecimento de documento elaborado pela equipa municipal de 
Acção Social e de Habitação sobre o trabalho de diagnóstico desenvolvido em torno do 
fenómeno local das carências habitacionais na dimensão do realojamento e inclusão das famílias 
de etnia cigana no contexto de Peniche. Seguidamente intervieram o Senhor Presidente da 
Câmara que deu conhecimento dos desenvolvimentos prosseguidos em matéria de política social 
de habitação, nomeadamente no âmbito de candidaturas a programas de índole habitacional e 
recurso a experiências em outros concelhos. O Senhor Vereador Francisco Salvador, que deu os 
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parabéns pelo excelente trabalho de investigação e aprofundamento. Salientou que a maior 
preocupação reside no facto do acampamento se situar no centro da cidade. Sugeriu que se 
averiguasse, através do cruzamento de dados, a relação de alguns agregados familiares da zona 
do acampamento com outros localizados em Pombal e que se avançasse para uma experiência, 
como a de Coimbra, com grupo restrito para avaliar a situação. Referiu que o “estágio” é uma 
solução possível para o efeito. O Senhor Vice-Presidente deu os parabéns pelo trabalho de 
diagnóstico realizado, referindo que o Município está agora em condições de dar uma melhor 
resposta à situação, que não deverá desligar-se do problema global de habitação e que se deverá 
encontrar melhor solução, por forma a não dar lugar à constituição de “guetos”. Por fim, o 
Senhor Presidente informou que o assunto iria ser levado a reunião da Rede Local de Acção 
Social, para apreciação, sendo que, até lá, iriam planificar-se as visitas a Coimbra, Lagos e 
Couço para conhecimento das experiências ali experimentadas. 
 Deliberado, ainda, remeter o estudo apresentado a todos os membros que fazem parte da 
Rede Local de Acção Social. 
 
CENTRO DE ALTO RENDIMENTO DE SURF: 
 
 O Senhor Presidente da Câmara deu conhecimento do desenvolvimento do processo, 
nomeadamente em relação à inventariação dos possíveis locais para a sua instalação e 
acompanhamento e envolvimento dos parceiros: Escola Superior de Desporto de Rio Maior, 
Península de Peniche Surf Clube e Rirecção Regional de Lisboa e Vale do Tejo, tendo-se 
suscitado, dada a impossibilidade da sua instalação no antigo Campo de Hipismo, como solução 
mais adequada e por no local não existir quaisquer impedimentos de ordem legal quanto ao nível 
da qualidade do espaço, uma parcela de terreno situada no fundo do empreendimento do Sol 
Village II, em zona confinante com o Parque Municipal de Campismo. 
 Deliberado dar a concordância à localização para a instalação do referido Centro de Alto 
Rendimento de Surf. 
 
ENCERRAMENTO: 

 
Sendo vinte horas e quarenta 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. 

 
 


