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ACTA N.º 39/2008 
 
         ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 
         REALIZADA NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2008: 
 
Aos vinte dias do mês de Outubro do ano dois mil e oito, nesta cidade de Peniche e Sala 

de Sessões dos Paços do Município, estando presentes os Excelentíssimos Senhores 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 Vice-Presidente, eram catorze horas e quarenta e cinco 
minutos. 

O Senhor Presidente da Câmara não participou na reunião, por se encontrar ausente do país. 
O Senhor Vereador Paulo Rodrigues apenas participou na reunião a partir das quinze 

horas e até às vinte horas e dez minutos. 
O Senhor Vereador Jorge Gonçalves ausentou-se da reunião entre as dezasseis horas e 

trinta minutos e as dezanove horas e trinta 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. 

 
PERÍODO DE AUDIÇÃO DO PÚBLICO 

 
No período reservado à audição do público, intervieram os Senhores Norberto Sousa e 

Alberto Batista, em representação da firma Albifrank – Engenharia e Construção, L.da, que 
agradeceram a colaboração prestada pelos técnicos do município no acompanhamento ao 
processo do loteamento, sito em Cruz da Légua, de que a firma é titular, e solicitaram 
autorização para dar início à construção das moradias, uma vez que as infra-estruturas se 
encontram concluídas e que os problemas existentes, relativos à linha de água, se encontram, 
praticamente, resolvidos. O Senhor Director do DPGU fez um ponto de situação do processo, 
esclarecendo que a paragem nas obras se deu a motivos laterais ao Município. Foi decidido 
analisar o assunto no período da ordem do dia. 

 
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: 
Leu o documento, elaborado pelo seu gabinete de apoio pessoal, que a seguir se 

reproduz: 
«Actividade do Senhor Vice-Presidente, de 14 a 20 de Outubro de 2008: 
Participação nas seguintes reuniões: 
- Na sessão solene de abertura do ano lectivo 2008/2009, no IPL – Leiria, presidida pelo 

Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Dr. Mariano Gago. 
- Na iniciativa do Governo Civil do Distrito de Leiria, demonstração da Acção de 

Formação sobre Condução Defensiva, em Caldas da rainha. 
- Reunião com a Direcção da Associação Cultural Desportiva e Recreativa “A Serrana”, 

na qual foram abordados o conteúdo e os objectivos das comemorações relativas ao Centenário 
da Banda Filarmónica “A Serrana”. O programa está em fase adiantada de elaboração, ficando a 
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Câmara Municipal de Peniche a aguardar pelo envio do orçamento respectivo.A Direcção da “A 
Serrana”, aproveitou para agradecer a oferta de tinta, no valor de 3 mil euros, para pintar 
Edifício-sede, melhoramento em curso neste momento. 

- Na cerimónia do 15º Aniversário da EB 2/3 de Atouguia da Baleia e na entrega de 
prémios “Guilherme de Corni”, aos alunos do Agrupamento, reafirmando o seu reconhecimento 
à 1ª Comissão Instaladora deste Estabelecimento de Ensino, composto pelos Senhores 
Professores José Maria Anjos Costa, Manuel Cavaco e Ana Vala, todos os dirigentes, 
professores, funcionários e alunos que estiveram ao serviço desta Escola. 
Felicitou ainda os Autarcas da Câmara Municipal e da Junta de Freguesia que participaram na 
construção desta Instituição. 

- Promoveu uma reunião com os parceiros do Natal penicheiro 2008. Não foi concluído o 
programa, pois aguarda-se pelas eleições de Direcção da ACISCP, que irá ter lugar no dia 21 do 
corrente mês. A próxima reunião está marcada para dia 28 do corrente. 

- Deu conta da entrada em funcionamento de desinfecção de águas nas Piscinas 
Municipais neste início do ano lectivo. Um investimento superior a 30 mil euros, visando a 
melhoria da qualidade da água. 

- Na reunião com a Direcção do PAC, sobre as actividades desenvolvidas em 2008 e os 
principais objectivos para 2009. 

- Na reunião da Assembleia Municipal de Peniche, no dia 10 de Outubro. 
- Na reunião com a Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia (1ª parte), na qual foram 

analisados os seguintes assuntos: 
1. – Terreno para construção do armazém. Foram colocados os seguintes cenários, 

quanto à sua localização:  
a) Junto da ETAR que, conforme explicou o Sr. Eng. Pires, devido à nova 
legislação, poderá tornar possível este espaço. 
b) Junto à ETRS. Os Serviços da DPGU estudarão as duas hipóteses. 

2. – Centro Escolar de Atouguia da Baleia 
O Presidente deu conta das conversações havidas com o proprietário do terreno junto ao 

que estava destinado à construção do quartel da GNR e da necessidade de colocar ao Ministério 
da Administração Interna, a possibilidade de ser feita a troca de localização do terreno destinado 
à GNR, face à existência de um acordo entre o Município e o referido Ministério.  

3. – Sobre os pontos 5 a 7 – Pavimentação; Limpeza de rios e ribeiros e Fornecimento 
de Tout-Venant, foi acordado estes assuntos serem analisados directamente entre o Presidente da 
Junta de Freguesia e o Vice-Presidente da Câmara Municipal de Peniche. 

4. - Foi apresentado à Câmara Municipal, a necessidade de apoio à modernização de 
equipamento e feito o ponto da situação do projecto da Fonte Gótica, em Atouguia da Baleia. 

O Senhor Vice-Presidente informou que já está instalado e a funcionar desde o dia 13 de 
Setembro o equipamento de despoeiramento para a Carpintaria do Departamento de Obras 
Municipais. Trata-se da concretização de uma aspiração dos trabalhadores desta Autarquia. 

Participação no auto de recepção definitiva dos espaços verdes do Parque de Peniche e da 
Zona da Prageira. 

Participação em diversos eventos culturais: 
- Na cerimónia de abertura da 4ª edição da Feira dos Frutos Secos e Doces do Oeste, uma 

organização, que saudou da Junta de Freguesia de Serra D’El-Rei. 
- No colóquio sobre a Gruta da Furninha, a sua importância no contexto da Arqueologia 

Pré-Histórica de Portugal e da Europa. O Sr. Vice-Presidente deu conta da sugestão apresentada 
no sentido do Pelouro da Cultura dinamizar o processo tendente à classificação da Gruta da 
Furninha como imóvel de interesse municipal, à qual o Autarca manifestou o seu apoio. 

- No 2º Convívio em Atletismo Inter-Juntas de Freguesia da Cidade de Peniche. 
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- Deu conta da sua participação em algumas iniciativas integradas no âmbito do “Outubro 
– mês de Vasco Santana e Beatriz Costa”, a decorrer em todo o concelho. Uma iniciativa do 
Pelouro da Cultura.» 

 
Senhor Vereador Jorge Abrantes: 
- Deu conhecimento do trabalho efectuado no âmbito das diversas candidaturas ao QREN 

em que o município está integrado e fez um balanço de cada uma delas, designadamente as duas 
candidaturas ao programa das “Redes Urbanas para a Competitividade e Inovação” e a 
candidatura ao programa das “Parcerias para a Regeneração Urbana”. 

- Referiu a realização de uma reunião com o Eng.º António Paiva, anterior presidente da 
Câmara Municipal de Tomar e actual membro designado pelos municípios para administrador 
executivo da Unidade de Gestão da Região Centro do QREN. 

 
Senhor Vereador Francisco Salvador: 
- Questionou se já está calendarizada a apresentação para apreciação das taxas previstas 

no CIMI e no CIRS. O Senhor Vereador Jorge Abrantes disse que pretende apresentar uma 
proposta para o valor das taxas previstas no CIMI, na próxima reunião, para serem votadas no 
dia 3 de Novembro. Relativamente à redução que o município pode aplicar na taxa do IRS, esta 
poderá ser comunicada até ao dia 31 de Dezembro. 

- Na sequência de um artigo que leu num jornal on-line, que refere que na reunião com a 
Associação Não Apaguem a Memória foi dito que a Pousada não seria realizada nos próximos 
anos, perguntou se não há vontade política de o fazer ou se é interpretação jornalística. O Senhor 
Vice-Presidente informou que na referida reunião perguntaram se a construção era para já, ao 
que o Senhor Presidente da Câmara respondeu que não, porque ainda não há projecto nem estudo 
prévio. 

- Pediu para ser elaborado estudo sobre a oneração que a proposta para a nova 
organização dos serviços reflectirá para o orçamento do município face à organização existente. 

- Perguntou qual o valor a pagar à empresa que está a elaborar a proposta para a nova 
organização dos serviços. 

- Apresentou, em nome do grupo do PSD, um voto de protesto e um requerimento, cujos 
textos, que leu, a seguir se reproduzem: 

 
«Protesto apresentado pelos vereadores do Partido Social Democrata: 
Em meados de Setembro de 2007 pretendeu o Município, na pessoa do Vereador do 

Pelouro do Desporto, prover o lugar de coordenador das Piscinas Municipais. 
Como muitas vezes acontece, previamente foi identificada a pessoa que poderia ocupar o 

referido lugar, pelo que encetou um procedimento para o provimento. 
No entanto, por desleixo, por ignorância da Lei, por facilitismo, ou fosse porque motivo 

fosse, o certo é que o fez de forma desastrosa. 
Aparentemente, quem deveria conduzir todo o processo não o fez da melhor maneira pelo 

que deu azo a suspeições e dúvidas de transparência e de legalidade. 
Levantada que foi a dúvida pelos vereadores ditos da oposição, o Presidente da Câmara e 

restante executivo em funções, mesmo alertados para as escandalosas irregularidades 
processuais, nunca reconheceram a gravidade do acto considerando-o corriqueiro e sem 
importância. 

Porém, mais do que irregularidades banais, este processo revelou uma total falta de 
sentido ético. É que o que está em causa não são uns meros actos administrativos mas, sobretudo, 
o facto de se ter solicitado à funcionária antecipadamente escolhida para ocupar o lugar que 
indicasse dois nomes para servirem de cobertura à sua escolha.  
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Foi pois, a um dos concorrentes pedido que indicasse os seus opositores. Claro que esta, 
indicou quem nunca poderia vir a ser considerado, por falta de habilitações académicas e 
profissionais. 

Erra eticamente quem o solicitou, erra a funcionária dando aquela indicação, e erra quem, 
sabendo de tudo isto, deu cobertura a esta caricatura de concurso. 

Porque todo este processo está ferido de moralidade, pretenderam os vereadores do 
Partido Social Democrata e do Partido Socialista, esclarecer por quem se repartiam as 
responsabilidades e solicitaram que o consultor jurídico do Município fizesse um inquérito.  

Qual não é o nosso espanto quando um ano depois, nos surge um simples parecer do 
consultor jurídico que não responde minimamente às questões levantadas outrossim criando 
como que uma cortina de fumo camufladora de toda a verdade. 

«A política é a arte de governar promovendo o bem-estar dos cidadãos.» «Politicagem 

ou politiquice é a forma suja e mesquinha de tratar da causa pública em detrimento dos seus 

agentes e dos interesses do povo.» 
Estas definições enciclopédicas deverão sempre o paradigma das nossas atitudes 

enquanto eleitos que procuram ser defensores do interesse do colectivo e que pugnam pela 
transparência e rigor de actuação. 

Assim sendo, os vereadores do Partido Social Democrata não podem deixar de apresentar 
o seu mais veemente protesto por mais esta manobra de pobre e baixa política, e não deixarão de 
tomar as medidas que considerem adequadas para o apuramento de quem foi responsável por 
toda esta trapalhada.  
 Peniche, 20 de Outubro de 2008. 
 Os Vereadores do PSD, Francisco Salvador e Paulo Rodrigues» 
 

«Requerimento apresentado pelos vereadores do Partido Social Democrata: 
Os vereadores do Partido Social Democrata, ao abrigo do Estatuto da Oposição, requerem 

que no prazo previsto na Lei, lhes seja apresentada resposta às questões abaixo indicadas. 
Relativamente ao “Concurso para aquisição de serviço, em regime de avença, de 

coordenação técnica das Piscinas Municipais” ocorrido em 2007, entre o final do mês de Agosto 
e o início de Setembro, pretendem os vereadores signatários esclarecimento sobre: 

1. Data da informação que deu origem à abertura do procedimento; 
2. Quem foi o signatário da referida informação; 
3. Data do despacho sobre a informação; 
4. Data da abertura do procedimento; 
5. Nome de quem instruiu todo o processo; 
6. Nome de quem indicou os candidatos a serem convidados; 
7. Nome do júri de selecção; 
8. Data do envio em correio registado dos convites aos concorrentes 
9. Data de análise das candidaturas; 
10. Nome dos signatários das actas de analise da(s) candidaturas; 
11. Nome de quem indicou a candidata Rita Ricardo Amâncio como vencedora do concurso; 
12. Nome de quem homologou o processo. 

Peniche, 20 de Outubro de 2008 
Os Vereadores do Partido Social Democrata, Francisco Salvador e Paulo Rodrigues» 
 
O Senhor Vice-Presidente leu as conclusões do relatório do inquérito efectuado sobre o 

concurso para coordenador das piscinas municipais, que pediu que ficassem transcritas em acta: 
 
«1.º - No tocante ao concurso e contrato celebrados com o Senhor Paulo Renato, foi 
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cometida uma ilegalidade, na medida em que deveriam ter sido efectuados convites a, pelo 
menos, cinco interessados; 

2.º - No que respeita ao concurso e contrato celebrado com Ana Rita Amâncio, foram 
cometidas duas ilegalidades: 

- a primeira consistiu em ter-se concedido o prazo de cinco dias úteis quando a lei 
impõe que se concedam cinco dias consecutivos; 

 - a segunda consistiu em não haver sido salvaguardado o prazo de cinco dias úteis a 
contar do envio dos convites para os indivíduos contactados, para se poder proferir 
o despacho de adjudicação. 

3.º - Em nome do princípio da estabilidade não pode ser negociado o objecto de um 
contrato de prestação de serviços após os convites formulados; 

4.º - A ilegalidade cometida aquando do concurso e contrato celebrado com o Sr. Paulo 
Renato foi sanada, porque já decorreu o prazo em que a mesma poderia ser revogada; 

5.º - Em face das ilegalidades que afectaram o concurso e contrato celebrado com Ana 
Rita Amâncio, o Senhor Vice-Presidente revogou-os, medida esta que se nos afigura 
perfeitamente legal, porque praticada em tempo útil.» 

 
Senhor Vereador Paulo Rodrigues: 
Colocou as seguintes questões: 
- Qual o ponto de situação do estudo de alinhamentos para a Estrada de Reinaldes. O 

Director do DPGU prestou esclarecimentos sobre o assunto. 
- Qual o ponto de situação da entrada em funcionamento das AEC. O Senhor Vice-            

-Presidente informou que a parceria com os agrupamentos de escolas está a correr bem e que os 
problemas que existem têm a ver com a saída de professores que conseguem colocações mais 
vantajosas. 

- Até quando é que o processo do protocolo para a ampliação do cemitério de Atouguia 
da Baleia estará no DOM. O Senhor Vice-Presidente informou que o processo estará no DOM o 
tempo necessário para que seja efectuada uma avaliação e emissão de parecer sobre os erros e 
omissões, para posterior proposta de aditamento ao protocolo inicial. 

- Para quando a execução das obras de alteração ao Campo da República, já aprovadas 
pela Câmara. O Senhor Vice-Presidente informou que o projecto de alteração já recebeu parecer 
favorável de Junta de Freguesia de São Pedro e do arquitecto autor do projecto e que se está 
estudar a melhor forma de executar a obra, se por empreitada ou por administração directa. 

Pediu cópia do contrato celebrado com a empresa que está estudar a reorganização dos 
serviços. 

 
Senhor Vereador Joaquim Raul: 
-  Disse que consta que a recolha do lixo na Berlenga não é eficiente porque a câmara 

não paga a horas. O Senhor Vice-Presidente informou que a recolha é feita por funcionários do 
município e que o transporte para o continente é assegurado por uma empresa que o efectua 
sempre que a quantidade o justifica. 

 
PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 
BALANCETES: 

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

Serviços Municipalizados do dia dezassete de Outubro corrente, tendo a Câmara verificado e 
aprovado os saldos de, respectivamente: 
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Câmara Municipal (de operações orçamentais): 940.487,22 € (novecentos e quarenta mil 
quatrocentos e oitenta e sete euros e vinte e dois cêntimos). 

Câmara Municipal (de operações não orçamentais): 148.322,34 € (cento e quarenta e oito 
mil trezentos e vinte e dois euros e trinta e quatro cêntimos). 

Serviços Municipalizados (de operações orçamentais): 2.282.408,60 € (dois milhões 
duzentos e oitenta e dois mil quatrocentos e oito euros e sessenta cêntimos). 

Serviços Municipalizados (de operações não orçamentais): 578.722,89 € (quinhentos e 
setenta e oito mil setecentos e vinte e dois euros e oitenta e nove cêntimos). 

 
CORRESPONDÊNCIA: 

 
Foi presente e apreciada a seguinte correspondência: 
 
* E-mail, datado de 14 de Outubro de 2008, da Acústica Médica, solicitando autorização 

para instalar uma unidade móvel de rastreio, na Praça Jacob Rodrigues Pereira, no próximo dia 
21 de Outubro, a fim de realizar uma acção de rastreio auditivo gratuito. 

- Deliberado autorizar o solicitado. (35/02) 
 
* Carta, com a ref.ª 175/D/08, datada de 10 de Outubro de 2008, da Associação dos 

Bombeiros Voluntários, remetendo três facturas, no valor de 3.176,07 €, referentes a serviços 
prestados na prevenção de provas desportivas e abastecimentos de água, cujos serviços oferecem. 

- Deliberado agradecer a oferta dos serviços prestados. (P.º 23/01) 
 
A Câmara tomou ainda conhecimento da seguinte correspondência e expediente: 
 
* Ofício n.º 35394, datado de 26 de Setembro de 2008, da Direcção-Geral de 

Administração Interna – Administração Eleitoral, remetendo as credenciais de acesso ao sistema 
SIGRE (Sistema de Informação e Gestão do Recenseamento Eleitoral) para os utilizadores da 
Comissão Recenseadora. (P.º 39/01) 

 
* Ofício circular n.º 12707, datado de 14 de Outubro de 2008, da Direcção-Geral de 

Saúde, remetendo informação sobre a Nova Lei do Tabaco e sobre as Licenças para Esplanadas. 
(P.º 32/05) 

 
* Carta, datada de 30 de Setembro de 2008, do Clube Recreativo Penichense, 

agradecendo o patrocínio concedido para a realização do 2.º Passeio Paper. (P.º 37) 
 
* Carta n.º 106/08, datado de 15 de Outubro de 2008, da Associação Juvenil de Peniche, 

agradecendo o apoio concedido na visita de estudo “Inclusão para Todos”, que se realizou entre 
24 e 30 de Setembro último. (P.º 11/03) 

 
* Ofício n.º 6163/2008, datado de 14 de Outubro de 2008, da Câmara Municipal de 

Óbidos, informando a nomeação do Senhor Francisco Manuel Pinto da França Salvador como 
Secretário do Gabinete de Apoio Pessoal daquele Município, em regime de comissão de serviço. 
(P.º Ind.) 

 
* Dossier do seminário “Energia dos Oceanos”, que decorreu, no passado dia 19 de 

Setembro, no Auditório do Edifício Cultural da Câmara Municipal de Peniche. 
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ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS: 
 
* Na sequência de diversas solicitações apresentadas, a Câmara deliberou atribuir os 

seguintes subsídios: 
- À Junta de Freguesia de Serra d’El-Rei, no valor de 1.286,75 €, para pagamento de 

despesa efectuada com o assentamento de calçada na Fonte Nova e no Beco 25 de Abril, naquela 
freguesia; 

- À Junta de Freguesia de Conceição, no valor de 24.322,65 €, referente a 50% do valor 
da obra do Parque Nossa senhora da Conceição, em Peniche; 

- À União Desportiva e Cultural de São Bernardino, no valor de 1.700,00 €, para 
pagamento de despesas a efectuar com o transporte de crianças para o Jardim-de-infância de 
Geraldes. 
 
EDUCAÇÃO: 
 
 * Foi presente uma informação, datada de 17 de Outubro de 2008, do Pelouro da 
Educação, propondo a atribuição de um subsídio à Associação Juvenil de Peniche, destinado a 
comparticipar nas despesas a efectuar com a publicação do livro “Uma simples história…”, 
dirigido aos alunos que frequentam as Actividades de Enriquecimento Curricular, na área do 
Movimento, Músico e Drama. 

- Deliberado conceder à Associação Juvenil de Peniche um subsídio no valor de 1.500,00 €. 
 

TRANSPORTES ESCOLARES: 
 

* Foram presentes requerimentos, em nome de Maria Ivone Machado Ribeiro Viola e 
Ana Maria Medeiros Guerreiro Cordeiro, solicitando a comparticipação nos encargos com a 
utilização de transportes públicos, a fim de poderem frequentar os cursos em que se encontram 
matriculados, em Caldas da Rainha, em virtude dos mesmos não serem ministrados na Escola 
Secundária de Peniche. 
 - Deliberado deferir os dois pedidos. 
 
 * Foi presente uma informação, do Secretário do Senhor Vice-Presidente, dando 
conhecimento do pedido efectuado pelo aluno Ricardo Jorge Ferreira Pedreira, em que solicita 
apoio de comparticipação no transporte, em virtude de se encontrar matriculado no 12.º ano do 
Curso de Hotelaria/Restauração A – Variante de Cozinha, na escola de Hotelaria e Turismo de 
Lisboa, e do mesmo não ser ministrado em qualquer escola do concelho, e sugerindo que se 
elabore um regulamento sobre a utilização de transportes escolares. 
 - Considerando que existem estabelecimentos de ensino da região que leccionam o curso 
que o aluno frequenta, a Câmara deliberou indeferir a pretensão. 
 Deliberado, ainda, que a técnica superior jurista elabore uma proposta de regulamento de 
transportes escolares. 

 
CANDIDATURA DA OBRA DE RECUPERAÇÃO DO FOSSO DA MURALHA – POLIS XXI: 
 

* Foi presente uma informação, datada de 18 de Outubro de 2008, elaborada pelo técnico 
superior de geografia, apresentando uma proposta de Protocolo de Parceria Local a celebrar com 
várias entidades, com vista à submissão da candidatura ao QREN – Concurso “Parcerias Para a 
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Regeneração Urbana” do PO Centro, denominada “Recuperação do Fosso da Muralha e Espaços 
Envolventes” (Frente Ribeirinha e Centro Histórico de Peniche). 

- Deliberado, por maioria, com dois votos a favor, do Senhor Vice-Presidente e do 
Senhor Vereador Jorge Abrantes, e três abstenções, dos Senhores Vereadores Jorge Gonçalves, 
Joaquim Raul e Francisco Salvador, aprovar os termos da candidatura e o protocolo de parceria 
local. 

O Senhor Vereador Jorge Gonçalves apresentou a seguinte declaração de voto em nome 
do Partido Socialista: 

«Os Vereadores do Partido Socialista abstiveram-se na deliberação sobre “Candidatura 
da Obra de Recuperação do Fosso das Muralhas – Polis XXI”, aprovado na reunião de Câmara, 
de 20 de Outubro de 2008, pelas seguintes razões: 

1º– Praticamente, desde o início do mandato que os Vereadores do Partido Socialista têm 
vindo a solicitar a discussão dos projectos prioritários a candidatar ao QREN, sem que isso se 
tenha concretizado; 

2º– A actual Presidência prefere trazer à reunião de Câmara de forma ligeira e genérica as 
suas intenções relativamente ao apoio do novo Quadro Comunitário – QREN para 2007/2013; 

3º– No caso concreto, não nos oferecem quaisquer dúvidas a candidatura referente ao 
Fosso das Muralhas (1.ª fase e 2.ª fase), mas já o mesmo não podemos dizer sobre a Construção 
do Esporão na Bacia do Porto de Pesca; 

4º– Esta solução do Esporão, nunca foi discutida pela Câmara, como solução interessante 
no futuro e no que tenha a ver com a resolução de náutica de recreio; 

5º– Lamentamos que a votação de projectos desta natureza não derivem de soluções 
discutidas e aprovadas em Câmara; 

6º– Por último, lamentamos que projectos desta natureza cheguem à reunião de Câmara, 
como tem sido norma, fora da ordem de trabalhos e sem tempo, face aos prazos a cumprir na 
apresentação das candidaturas, para que os membros da Câmara possam avaliar e 
comprometerem-se nas suas decisões. 

Peniche, 27 de Setembro de 2008. 
Os Vereadores do Partido Socialista.» 
 

PROGRAMA ESTRATÉGICO DA REDE DE CIDADES COM MARINAS: 
 
 * Foi presente, para efeitos de ratificação, a versão final do Programa Estratégico da Rede 
de Cidades com Marinas. 
 - Deliberado, por maioria, com três votos a favor, do Senhor Vice-Presidente e dos 
Senhores Vereadores Jorge Abrantes e Joaquim Raul, e duas abstenções, dos Senhores 
Vereadores Francisco Salvador e Paulo Rodrigues, ratificar a adesão do Município à Rede 
Urbana de Cidades com Marinas e os termos da candidatura. 
 O Senhor Vereador Francisco Salvador fez a seguinte declaração de voto verbal: 
 «Viabilizo a presente candidatura abstendo-me, por considerar que o assunto deveria ter 
sido mais discutido, internamente. Reconheço o interesse da candidatura, mas gostaria de saber o 
que é proposto em concreto, nomeadamente a sua finalidade e valor.» 

 
CANDIDATURA DA ACOMPANHA NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE RESPOSTAS 
INTEGRADAS – PRI: 
 
 * Elaborada pela Senhora Adjunta do Presidente da Câmara Municipal, foi presente uma 
informação, datada de 16 de Outubro de 2008, apresentando, para aprovação, as propostas para 
Declarações de Parceria relativas à participação do Município no projecto previsto na 
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candidatura apresentada pela Acompanha, CRL, no âmbito do programa referido em epígrafe. 
 - Deliberado aprovar as parcerias e os encargos decorrentes das mesmas. 

 
EMPRÉSTIMO PARA FINANCIAMENTO DA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DE PENICHE: 
 
 * Foi presente uma informação, datada de 17 de Outubro de 2008, da divisão financeira, 
apresentando um segundo aditamento ao contrato de abertura de crédito entre o Banco BPI e o 
Município, até ao montante de 839.700,00 €, destinado à execução das obras referidas em 
epígrafe. 
 - Deliberado aprovar os termos do 2.º aditamento ao contrato, o qual prevê a alteração do 
prazo de utilização para 31 de Outubro de 2008. 
 Deliberado, ainda, dar conhecimento à Assembleia Municipal da presente deliberação. 

 
ESTUDO DE CÉRCEAS: 
 
 * Elaborado pela Divisão de Estudos, Projectos, Planeamento e Controlo, foi presente um 
estudo de cérceas para a Rua da Guiné, na Vila Maria, em Peniche. 
 - Deliberado aprovar o estudo de cérceas. Deliberado, ainda, notificar a Senhora Anabela 
Sousa Bartolomeu Poças para apresentar projecto segundo o presente estudo. 

 
PEDIDOS DE INFORMAÇÃO PRÉVIA: 

 
Foram presentes e apreciados os pedidos de informação prévia a seguir indicados: 
 
* Em nome de Norberto António Vitorino Ferreira, para construção de um armazém 

destinado a comércio e serviços, em Patameiras - Atouguia da Baleia. 
- Deliberado dar parecer desfavorável pelos motivos referidos no parecer técnico da 

DGUO, de 29 de Setembro de 2008, podendo o requerente apresentar novo pedido que respeite 
as condições constantes no referido parecer. 

 
* Em nome de Gestoeste – Contabilidade Unipessoal, L.da, para construção de um imóvel 

habitacional, na Rua Afonso de Albuquerque, n.º 112, em Peniche. 
- Deliberado informar o requerente de que a pretensão é viável, nos termos e com os 

fundamentos constantes do parecer técnico da DGUO, de 30 de Setembro de 2008, podendo o 
projecto ser desenvolvido desde que respeite as condições e dê cumprimento às orientações 
expressas que resultam da referida informação. 

 
* Em nome de Adobe & Terracota, L.da, para construção de um edifício de habitação e 

comércio, na Rua Arq.º Paulino Montez, n.os 23, 25 e 27, em Peniche. 
- Deliberado convocar a arquitecta responsável pelo projecto para estar presente na 

próxima reunião, a fim de prestar esclarecimentos. O Senhor Vereador Francisco Salvador não 
participou na apreciação e votação deste assunto. 

 
LOTEAMENTOS: 

 
* Foi presente e apreciado o processo de operação de loteamento 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. 



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Acta da reunião de 20.10.2008 * Livro 99 * Fl.408 

- Deliberado iniciar a próxima reunião no local do loteamento e convidar o director-             
-delegado dos SMAS e o presidente da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia para estarem 
presentes. 

 
LICENCIAMENTO DE OBRAS PARTICULARES: 

 
Foram presentes e apreciados os seguintes processos para licenciamento de obras: 
 
* Proc.º N.º 269/2008, em nome de Gulbanu Sapabekova, para proceder à instalação de 

uma esplanada, na Avenida do Mar, n.os 30 e 32, em Peniche. 
- Deliberado deferir nas condições do parecer técnico da DGUO, de 10 de Outubro de 2008. 
 
* 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. 
- Deliberado apreciar o processo após ser recebido o parecer do IGESPAR. 
 
* Proc.º N.º 17/08, em nome de Zélia Maria Bruno Martins, para proceder à legalização 

de construção existente na Rua das Bóias, no Bairro do Visconde, em Peniche. 
- Deliberado proceder à audiência prévia da requerente, manifestando a intenção de 

indeferir o pedido, pelos motivos e com os fundamentos constantes do parecer das consultoras 
jurídicas para a área do urbanismo, datado de 8 de Outubro de 2008. 

 
Foi ainda presente o seguinte expediente relativo a obras particulares: 
 
* Informação n.º 200/08, datada de 19 de Junho de 2008, dos serviços de fiscalização, 

dando conhecimento das alterações efectuadas em desconformidade com os projectos aprovados 
e relativos ao processos n.os 45/08 e 221/06, de que é titular o Senhor Pedro Miguel C. Dias. 

- Deliberado notificar o requerente para cumprir o projecto aprovado. 
 

ENCERRAMENTO: 
 
Sendo vinte e uma horas e quarenta e cinco minutos, o Senhor Vice-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, Josseléne Cristina Oliveira Nunes Teodoro, Chefe de Divisão Financeira, 
servindo de Directora de Departamento de Administração e Finanças, a subscrevo e assino. 

 
 


