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ACTA N.º 43/2008 
 
         ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 
         REALIZADA NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2008: 
 
Aos dezassete dias do mês de Novembro 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 esteve presente na reunião por se encontrar ausente 
do concelho. 

O Senhor Vereador Jorge Gonçalves apenas participou na reunião a partir das dezasseis 
horas 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. 

 
PERÍODO DE AUDIÇÃO DO PÚBLICO 

 
No período reservado à audição do público, intervieram: 
- Marcolino Santos Correia, residente em Ferrel, que solicitou informações sobre o 

andamento da exposição que apresentou, relativa à abertura de um portão, por parte de um seu 
vizinho, para a sua propriedade. O Senhor Director do DPGU informou de que já foi remetida 
notificação para encerramento do vão do portão e entregou cópia dos ofícios, entretanto 
remetidos para andamento do processo.  

- Virtuosa Domingos Leal, residente na Fonte da Nora, em Peniche, que solicitou 
informações sobre o andamento do assunto que apresentou na reunião do passado dia três. O 
Senhor Director do DPGU informou de que a fiscalização técnica municipal já foi visitar o local 
e que está a preparar um relatório que será presente à próxima reunião. 

 
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 11 a 17 de Novembro de 2008: 
- Participação na iniciativa do 30.º aniversario da Associação Cultural e Recreativa D. 

Inês de Castro – Coimbrã. Propôs um voto de felicitações à colectividade. 
- Participação na abertura da 18.º Expo Aves, que decorreu nas antigas instalações dos 

Bombeiros Voluntários de Peniche. 
- Participação na entrega de prémios de Xadrez, aos 300 participantes do Campeonato 

Nacional, que decorreu no Pavilhão D. Luís de Ataíde. 
- Participação no Musical “Amor Cigano”, baseado numa historia verídica que a Nazaré 

viveu nos anos 50, na qual participaram cerca de 200 pessoas. Uma organização da Associação 
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de Educação Física, Cultural e Recreativa Penichense, e com o apoio da Câmara Municipal de 
Peniche. 

- Participação no Seminário Técnico Internacional de Gestão e Segurança e da Operação 
e Manutenção das Redes Viárias, realizadas no LNEC, em Lisboa. 

- Participação na apresentação do livro de Pedro Strecht, denominado “A Minha Escola 
não é Esta”, que teve lugar no Auditório Municipal. Iniciativa marcada pela grande audiência. 
Um momento cultural de realce, numa abordagem crítica sobre a Escola em Portugal. 

- Participação no convívio de São Martinho, promovido pelo Centro Social da Câmara 
Municipal de Peniche. 

- Participação na iniciativa promovida pela União Desportiva de São Bernardino. 
Obras Municipais: 
   - Início das obras da rotunda do Juncal; 
   - Início das obras da 2.ª fase da ciclovia Ferrel-Baleal; 
   - Aplicação de tapete betuminoso na Avenida 25 de Abril, em Peniche.» 
 
Senhor Vereador Jorge Abrantes: 
Prestou as seguintes informações: 
- Assistiu à conferência “Extensão da Plataforma Continental Portuguesa”, realizada no 

dia 11 de Novembro. Referiu ser um assunto bastante interessante e lamentou o facto de estar 
pouco divulgado. 

- Participou no magusto organizado pelo Centro Social do Pessoal da Câmara Municipal 
de Peniche. 

- O Conselho de Administração dos SMAS reuniu, novamente, para estudar o tarifário e 
a proposta de orçamento para 2009. 

 
Senhor Vereador Francisco Salvador: 
- Solicitou informação sobre o número de refeições servidas aos alunos do 1.º Ciclo e o 

preço pago por cada refeição. 
- Perguntou por quanto tempo ficará instalado o stand de venda de automóveis, 

implantado em terrenos do IPTM, junto à Avenida do Porto de Pesca, em Peniche. O Senhor 
Vice-Presidente informou que o stand tem autorização do IPTM. 

 
Senhor Vereador Paulo Rodrigues: 
- Solicitou cópia do processo pessoal de Ondina Maria Pacheco Macatrão. 
- Solicitou informação sobre as candidaturas do Município ao QREN, dos custos que o 

Município terá que suportar com a execução dos projectos e qual a calendarização desses custos. 
Perguntou, também, se a obra de construção das novas instalações da Biblioteca Municipal está 
candidatada ao QREN ou ao QCAIII. O Senhor Vereador Jorge Abrantes prestou os 
esclarecimentos solicitados. 

- Perguntou para quando a colocação dos professores das AEC ainda em falta no 
Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia. O Senhor Vice-Presidente informou que todas 
as vagas foram preenchidas, mas que quatro professores de Inglês e um de Actividade 
Física/Desportiva não aceitaram a colocação. Assim, foram chamados os que estão a seguir na 
lista de classificação do concurso, que, por não terem as habilitações exigidas no concurso, só 
podem começar a leccionar após o Ministério da Educação certificar as suas competências, o que 
se aguarda. 

- Referiu que a Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia não recebeu resposta aos seus 
ofícios n.os 6 e 31, de 4 e 8 de Janeiro de 2008, respectivamente, em que solicitava um subsídio 
para pagamento das despesas de obras efectuadas junto às Igrejas de Nossa Senhora da 
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Conceição e de São Leonardo, naquela vila. O Senhor Vice-Presidente informou que uma das 
obras não foi executada em conformidade com o regulamento e que, relativamente à outra, vai 
analisar a situação. 

- Perguntou para quando a assinatura do protocolo da obra de ampliação do cemitério de 
Atouguia da Baleia. O Senhor Vice-Presidente informou que é uma questão de agenda. 

 
Senhor Vereador Joaquim Raul: 
- Relativamente à acção de limpeza subaquática na ilha da Berlenga, disse que gostaria 

de saber os resultados da campanha e de ter dados comparativos com as campanhas de outros 
anos. O Senhor Vice-Presidente informou que vai fazer chegar o Senhor Vereador os elementos 
pretendidos.   

 
PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 
BALANCETES: 

 
Foi presente o balancete do fundo da tesouraria da Câmara Municipal do dia 14 de 

Novembro corrente, tendo a Câmara verificado e aprovado os saldos de, respectivamente: 
Câmara Municipal (de operações orçamentais): 1.962.181,76 € (um milhão novecentos e 

sessenta e dois mil cento e oitenta e um euros e setenta e seis cêntimos). 
Câmara Municipal (de operações não orçamentais): 194.500,96 € (cento e noventa e 

quatro mil quinhentos euros e noventa e seis cêntimos). 
 

CORRESPONDÊNCIA: 
 
Foi presente e apreciada a seguinte correspondência: 
 
* Carta, datada de 28 de Outubro de 2008, da Confraria dos Enófilos da Estremadura, 

apresentando proposta de entronização deste Município como Confrade Protector no Capítulo 
(assembleia anual) a realizar neste concelho e solicitando apoio para a realização do mesmo. 

- Deliberado autorizar a utilização da Fortaleza e assumir a responsabilidade pela 
contratação dos músicos para a realização do evento, encarregar os serviços de turismo de 
organizar e acompanhar a visita cultural pretendida e conceder à Confraria dos Enófilos da 
Estremadura um subsídio para comparticipação nas despesas do jantar dos convidados da 
Câmara. 

Deliberado, ainda, aprovar a adesão do Município de Peniche à Confraria dos Enófilos da 
Estremadura e solicitar à Assembleia Municipal a autorização para o efeito, nos termos previstos 
na alínea m) n.º 2 do artigo 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro. (P.º 23/02) 

 
* Carta, com a ref.ª 536/08, datada de 25 de Outubro de 2008, da Balealcoop – Coope-

rativa de Serviços de Lazer e Ocupação de Tempos Livres, solicitando que a Câmara altere a 
denominação da localização, uma vez que a mesma deixou de ser parque de campismo. 

- Considerando os pareceres do DPGU, de 4 de Novembro, e do Gabinete Jurídico, de 7 
de Novembro de 2008, a Câmara deliberou manter a designação de Parque de Campismo nas 
certidões emitidas pela Câmara. (P.º 17) 

 
* Carta, datada de 25 de Outubro de 2008, da Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de 

S. Leonardo de Atouguia da Baleia, solicitando, a título gratuito, a cedência do autocarro 
municipal destinado ao transporte de 35 elementos do Grupo Coral de Geraldes, à igreja de S. 
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Beatriz da Silva, em Chelas. 
- Deliberado autorizar a utilização do autocarro municipal, conforme solicitado, e isentar 

a paróquia do pagamento dos respectivos encargos. (P.º 45) 
 
* Carta, com a ref.ª 181/D/08, datada de 27 de Outubro de 2008, da Associação dos 

Bombeiros Voluntários de Peniche, solicitando autorização para proceder à instalação de um 
parque de diversões, durante a quadra de Natal, no recinto da feira mensal. 

- Deliberado autorizar a pretensão, devendo a actividade enquadrar-se no âmbito do 
Decreto-Lei n.º 42/2008, que regula a actividade de comércio a retalho, e a organização 
responsabilizar-se pelo pagamento de todos os encargos relativos ao fornecimento da energia 
eléctrica e zelar pelo cumprimento do Regulamento Geral do Ruído. 

 
* Carta, datada de 17 de Fevereiro de 2008, da Senhora Ivone Santos, solicitando apoio 

logístico e financeiro para a realização de uma noite de fados, denominada “Fado em Oração”, 
na Igreja de São Pedro, no próximo dia 7 de Dezembro. 

- Deliberado dispensar o apoio logístico que materialmente seja possível e assumir a 
responsabilidade dos encargos a pagar aos músicos e com a instalação do sistema de som. 

 
* Carta, registada nos n/ serviços em 13 de Novembro de 2008, da Conferência Feminina 

de S. Vicente de Paulo (Santa Isabel), solicitando apoio para a distribuição de géneros a famílias 
carenciadas que pretende levar a efeito na próxima época natalícia. 

- Deliberado conceder à Conferência Feminina de S. Vicente de Paulo um subsídio, no 
valor de 600,00 €. (P.º 17) 

 
* Carta, registada nos n/ serviços em 30 de Outubro de 2008, da Secção de Setas da 

Associação de Educação Física, Cultural e Recreativa Penichense, solicitando a comparticipação 
na realização do 1.º Open Nacional de Setas “Cidade de Peniche”, através da oferta de troféus. 

- Deliberado conceder à Associação de Educação Física, Cultural e Recreativa Penichense 
um subsídio, no valor de 250,00 €. (P.º 11/03) 

 
* E-mail, datado de 14 de Novembro de 2008, da Junta de Freguesia de Ajuda, 

solicitando a cedência de um rolo de fita, destinada à sinalização de obras efectuadas. 
- Deliberado deferir. 
 
* Informação n.º 83, datada de 6 de Novembro de 2008, da Divisão de Sistemas de 

Energia e Tecnologias, remetendo documentação relativa à constatação da situação deficitária 
em que se encontram os semáforos colocados nas estradas nacionais 114 e 247. 

- Deliberado que sejam removidos os equipamentos que não estão em funcionamento e 
promover a manutenção dos restantes. 

Deliberado, ainda, que o DEA, em articulação com o Senhor Vereador do Pelouro do 
Trânsito, estude a possibilidade de instalar esses equipamentos, em locais onde sejam úteis. 

 
* Informação, datada de 12 de Novembro de 2008, da Divisão de Construção e 

Conservação, apresentando a quantificação de materiais necessários para a realização de obras de 
reparação a efectuar pela Junta de Freguesia de Ajuda na habitação n.º 6 do Bairro do Calvário. 

- Deliberado ceder à Junta de Freguesia de Ajuda os materiais constantes da informação 
do DOM, de 12 de Novembro de 2008. 

 
A Câmara tomou ainda conhecimento da seguinte correspondência e expediente: 



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Acta da reunião de 17.11.2008 * Livro 99 * Fl.445 

* E-mail, datado de 11 de Novembro de 2008, do STAL – Sindicato Nacional dos 
Trabalhadores da Administração Local, comunicando um pré-aviso de greve para o próximo dia 
21 de Novembro. (P.º 40/03) 

 
* Carta, datada de 16 de Novembro de 2008, da secção de Pesca do Clube Stella Maris de 

Peniche, dando conhecimento da sua obtenção do título de Campeão Nacional de Clubes, em 
Pesca Desportiva – Época 2008 e respectivo apuramento para o Campeonato do Mundo de 2009, 
a realizar na Alemanha. (P.º 11/03) 

 
* Carta, datada de 25 de Julho de 2008, da Associação Portuguesa de Taekwon-do do 

Oeste, agradecendo todo o apoio prestado aquando da realização do Seminário Internacional de 
Verão Peniche 2008.  

 
* Carta, com a ref.ª 160/08, datada de 7 de Agosto de 2008, da ATV, remetendo o 

relatório do III Open de Orientação ATV, que se realizou nos dias 1 e 2 de Dezembro de 2007. 
 

ALTERAÇÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS – MODIFICAÇÃO N.º 24: 
 
- A Câmara deliberou aprovar a alteração n.º 16 ao Plano de Actividades Municipais, para 

o ano em curso, a qual regista o valor de 11.500,00 € em reforços e igual valor em anulações. 
 

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: 

 

* Das 8.00 às 2.00 horas, para o estabelecimento de cervejaria, denominado “Fora 
d’Horas”, sito na Estrada Nacional 114, n.º 31, em Atouguia da Baleia, de que é proprietário o 
Senhor Lucílio Manuel Chagas Santos. 

- Deliberado que seja visado o horário de funcionamento das 8.00 às 2.00 horas, com 
validade até 30 de Novembro de 2009. 

 
* Das 8.00 às 2.00 horas, para o estabelecimento de bebidas, denominado “Café – 

Gelataria Atlântico”, sito na Rua D. Jerónimo de Ataíde, n.º 12, em Atouguia da Baleia, de que é 
proprietária a Senhora Maria Irene Correia Pinto Ferreira. 

- Deliberado que seja visado o horário de funcionamento das 8.00 às 2.00 horas, com 
validade até 30 de Novembro de 2009. 

 
* Das 7.00 às 24.00 horas, para o estabelecimento de bebidas, denominado “Padaria 

Pastelaria Sabores”, sito na Avenida da Praia, n.º 2, no Lugar da Estrada, de que é proprietária a 
firma Mário e Cristina, L.da. 

- Deliberado que seja visado o horário de funcionamento das 7.00 às 24.00 horas, com 
validade até 30 de Novembro de 2009. 

 
* Das 5.00 às 2.00 horas, para o estabelecimento de cafetaria e restaurante, denominado 

“Café Restaurante Belas”, sito na Estrada Nacional 247, no Alto do Veríssimo, de que é 
proprietária a Senhora Patrícia Alexandra Cardoso da Silva. 

- Deliberado que seja visado o horário de funcionamento das 5.00 às 2.00 horas, com 
validade até 30 de Novembro de 2009. 
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* Das 8.00 às 2.00 horas, para o estabelecimento de bebidas, denominado “Café Jobela”, 
sito na Rua dos Galos, n.º 3, no Lugar da Estrada, de que é proprietária a Senhora Anabela 
Fonseca Pinto Pedreira. 

- Deliberado que seja visado o horário de funcionamento das 8.00 às 2.00 horas, com 
validade até 30 de Novembro de 2009. 

 
FEIRA MENSAL: 
 
 * Foi presente a informação n.º 81, datada de 6 de Novembro de 2008, da Divisão de 
Sistemas de Energia e Tecnologias, relativa a um abaixo-assinado apresentado pelos feirantes do 
mercado mensal de Peniche, no qual solicitam a realização da feira mensal de Dezembro. 
 - Deliberado indeferir por contrariar a alínea a) do artigo 2.º do Regulamento das Feiras 
Municipais e da Actividade de Feirante e o Plano Anual de Feiras, aprovado em reunião de 2 de 
Junho de 2008. 
 
PROJECTO BIENAL DE ARTE JOVEM – RESID’ART: 
 
 * Foi presente a informação n.º 85, datada de 10 de Novembro de 2008, da Divisão de 
Sistemas de Energia e Tecnologias, apresentando documentos para a eventual adesão do 
Município ao projecto referido em epígrafe, o qual visa a sensibilização ambiental através da 
execução, por alunos dos 10 aos 12 anos, de uma obra feita a partir de resíduos. 
 - Tomado conhecimento e deliberado prestar a colaboração solicitada que consiste na 
utilização do autocarro municipal e na disponibilização de 250,00 € para a logística da iniciativa. 

 
NATAL PENICHEIRO 2008: 
 
 * Foi presente o programa das acções a desenvolver no âmbito da campanha “Natal 
Penicheiro 2008”, a levar a efeito no período de 1 de Dezembro de 2008 a 6 de Janeiro de 2009, 
com a indicação dos custos previstos. 

- A Câmara deliberou associar-se à realização do evento, dispensar o apoio logístico e 
assumir o financiamento do evento, até ao valor de 27.000,00 €, conforme previsão orçamental 
apresentada. 

 
PATRIMÓNIO: 

 
Actualização das rendas de prédios urbanos para 2009: 

 
* Na sequência da deliberação camarária de 3 de Novembro último e de acordo com o 

disposto na Portaria n.º 1240-A/2008, de 31 de Outubro, foi presente uma informação da técnica 
superior de serviço social, acompanhada de listagem dos cálculos efectuados para actualização 
de rendas referentes ao ano de 2009 e respeitantes ao Bairro do Calvário, Sítio do Calvário, Rua 
das Redes, Rua dos Covos e Bairro Valverde (Bairro dos Funcionários). 

- Deliberado tomar conhecimento e proceder à actualização das rendas de casa a partir do 
início do próximo mês de Janeiro. 

 
PUBLICIDADE E OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA: 
 
 Foram presentes os seguintes documentos: 
 



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Acta da reunião de 17.11.2008 * Livro 99 * Fl.447 

 * Requerimento, em nome de Espacimark – Publicidade e Marketing, L.da, solicitando 
autorização para proceder à colocação de cinco postes modulares de sinalização urbana, em 
vários locais da cidade. 
 - Deliberado transmitir à requerente a informação da DGUO, de 12 de Novembro, com a 
qual se concorda. 
 
 * Carta, datada de 15 de Abril de 2008, da empresa IF – Comunicação & Imagem, 
solicitando autorização para proceder à colocação de bandeirolas e setas indicadoras, nas 
principais artérias de acesso ao Pingo Doce, sito na Zona Industrial da Prageira, em Peniche. 
 - Deliberado autorizar a colocação dos pendões nos dois parques de estacionamento que 
servem o estabelecimento comercial e na Avenida do Porto de Pesca, apenas junto ao 
entroncamento da Rua Dr. Ernesto Moreira, até ao dia 26 de Dezembro de 2008. 

 
PLANO DE ALINHAMENTOS: 
 
 * Elaborada pela DEPPC, foi presente uma proposta de alinhamentos para a Rua da 
Saudade, em Geraldes, a qual prevê um nó de ligação e a alteração de passadeira e 
estacionamento. 
 - Deliberado aprovar. 

 
LOTEAMENTOS: 

 
Foram presentes e apreciados os seguintes processos de operações de loteamento: 
 
* Proc.º N.º L20/00, em nome de Submerci – Construção e Urbanizações, L.da, para 

loteamento de um prédio rústico, sito em “Casal da Carreira”, na Bufarda, já presente em 
reuniões anteriores e acompanhado agora de novos elementos. 

- Deliberado aprovar a nova planta síntese. 
 
* Proc.º N.º L17/98, em nome de Sociedade de Construções José Manuel Martins, L.da, 

para loteamento de uma propriedade, sita em Pisa Barros, já presente em reuniões anteriores. 
- Deliberado aprovar a nova planta síntese. 
 
* Proc.º N.º L10/98, em nome de João Manuel Ferreira Fonseca, para loteamento de uma 

propriedade, sita no Percebal ou Outeiro da Aroeira, na Consolação, já presente em reuniões 
anteriores.  

- Deliberado indeferir. 
 
* Proc.º N.º L11/01, em nome de Ezequiel Franco Costa, para loteamento de uma 

propriedade, sita na Rua do Cruzeiro, no Lugar da Estrada, já presente em reuniões anteriores. 
- Deliberado aprovar as alterações ao loteamento devendo o passeio, cedido na sequência 

da operação de destaque, ser executado no âmbito das obras de urbanização do loteamento. 
 

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, já presente em reunião anterior. 
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- Deliberado aprovar a alteração proposta na informação da DGUO, de 12 de Novembro 
de 2008, devendo apresentar telas finais. 

 
* Proc.º N.º 360/2006, em nome de Fernando Manuel de Oliveira Fernandes, para 

proceder à reabilitação de edifício de restauração e bebidas, sito na Quinta do Juncal, em Serra 
d’El-Rei, já presente em reuniões anteriores. 

- Deliberado indeferir. 
 
ENCERRAMENTO: 

 
Sendo dezassete horas e dez 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. 

 
 


