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ACTA N.º 46/2008 
 
         ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 
         REALIZADA NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2008: 
 
Aos vinte e seis 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 
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 e Paulo Jorge Leal Rodrigues, Vereadores, reuniu, ordinariamente, a Câmara 
Municipal de Peniche. 

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

O Senhor Vereador Francisco Salvador não esteve presente na reunião. 
O Senhor Vereador Jorge Gonçalves, apenas esteve presente na reunião a partir das 

dezassete horas e vinte minutos. 
O Senhor Vice-Presidente apenas esteve presente na reunião até às dezoito horas e dez 

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 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 sobre as seguintes reuniões e iniciativas em que participou: 
- No dia 11 de Novembro, reunião da Associação Fórum Mar Centro, em representação 

da AMO. 
- No dia 12 de Novembro, na conferência sobre economia, promovida pela Nerlei, com o 

Dr. João Salgueiro. 
- No dia 15 de Novembro, na acção de limpeza subaquática da Berlenga. Manifestou o 

seu reconhecimento às empresas que trabalham na área marítimo-turística e ao Projecto Mar. 
- No dia 15 de Novembro, na tertúlia dedicada ao Homem do Mar. Agradeceu ao Senhor 

Prof. António Seara e ao Senhor Joaquim José Silva pela contribuição que deram para a 
realização do evento. 

- No dia 16 de Novembro, no âmbito das comemorações do Dia Nacional do Mar, no 
lançamento da obra “Uma Viagem ao mundo das amonites”, na inauguração da exposição “Os 
Peixes das Berlengas” e na sessão de apresentação do Programa Operacional das Pescas, 
agradeceu à Escola Secundária de Peniche e à Escola Superior de Tecnologia do Mar. 

- No dia 16 de Novembro, na cerimónia de apresentação do Centro de Alto Rendimento 
de Badminton, em Caldas da Rainha. 

- No dia 16 de Novembro, na entrega de prémios do Campeonato Nacional de Jovens em 
Xadrez. Felicitou a Secção de Xadrez da Associação de Educação Física, Cultural e Recreativa 
Penichense pela iniciativa. 

- No dia 17 de Novembro, no programa televisivo “Sociedade Civil”, sobre animação 
territorial. 
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- No dia 18 de Novembro, reunião com a Senhora Directora do DPGU do Município de 
Santarém e colaboradores do DPGU do Município de Peniche para troca de experiências. 

- No dia 18 de Novembro, recebeu representantes da Confraria dos Enófilos da 
Estremadura. 

- No dia 18 de Novembro, reunião com representantes da Paróquia de Peniche e da 
Comissão de Festas de Nossa Senhora da Boa Viagem. 

- No dia 19 de Novembro, no II Congresso Internacional de Turismo de Leiria e Oeste. 
Felicitou a ESTM pela Iniciativa. 

- No dia 19 de Novembro, reunião com a direcção da Associação de Estudantes da 
Escola Secundária de Peniche. 

- No dia 20 de Novembro, na assinatura da escritura de venda do antigo aterro sanitário 
ao Município de Óbidos. 

- No dia 20 de Novembro, na sessão “Lendas do Mar”, com José Jorge Letria. 
- No dia 20 de Novembro, reunião para preparação do Carnaval/2009. 
- No dia 21 de Novembro, reunião, na Gafanha da Nazaré, entre os parceiros das 

candidaturas aos Cluster do Mar do Norte e do Centro. 
- No dia 21 de Novembro, no colóquio organizado pela Ordem dos Enfermeiros, sobre o 

Hospital Oeste Norte. 
- No dia 22 de Novembro, na sessão de observação de Aves Marinhas, no Cabo 

Carvoeiro. 
- No dia 22 de Novembro, na entrega de cheques a diversas instituições do concelho. 
- No dia 22 de Novembro, na conferência do Prof. Eduardo Sá, sobre “O adolescente, a 

família e os comportamentos de risco”, uma iniciativa do projecto Maré Alta II. 
- No dia 23 de Novembro, na Gala Peniche 2008 “Sempre o Mar”. Felicitou a Rádio 102 

FM pelo trabalho realizado e agradeceu à Associação de Educação Física, Cultural e Recreativa 
Penichense pela cedência das instalações. 

- No dia 25 de Novembro, recebeu a empresa Lusitânia Gás, que pretende instalar uma 
unidade autónoma de gás natural no concelho. 

- No dia 25 de Novembro, reuniu com a Associação Animar. 
- No dia 25 de Novembro, reuniu com o grupo constituinte da associação dos operadores 

marítimo-turísticos da área do mergulho. 
- No dia 25 de Novembro, na apresentação dos tópicos da candidatura da Berlenga à 

reserva da bioesfera. 
- No dia 25 de Novembro, na tomada de posse dos novos órgãos sociais da ACISCP. 

Formulou o desejo de felicidades, a disponibilidade do Município para cooperação e reconheceu 
pelo trabalho desenvolvido pelos órgãos sócias cessantes. Votos a que se associaram os restantes 
membros da Câmara. 

Informou que foi publicado no Diário da República, no dia 24 de Novembro, o 
Regulamento do Plano de Ordenamento da Reserva Natural das Berlengas. 

 
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 18 a 24 de Novembro de 2008: 
Reuniões: 
- Com o Senhor João Correia, da Associação Taekwon-do do Oeste, sobre as actividades 

a desenvolver para o ano de 2009. 
- Com um grupo de jovens, sobre o desenvolvimento do projecto de remodelação do 

Skate Park, na cidade de Peniche. 
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- Com o Senhor Chefe Vitor Gomes – PSP, sobre a questão da venda ambulante de peixe 
na cidade de Peniche e a necessidade de ser cumprido o regulamento em vigor. 

- Com a Direcção do Sporting Clube da Estrada, sobre a utilização de mais um espaço 
para o ATL, em funcionamento na localidade do Lugar da Estrada. 

- Com 14 grupos, no sentido da preparação do Carnaval de 2009. Foi criada uma 
Comissão para o efeito. 

- Com a Direcção do Grupo Desportivo Atouguiense, sobre as intervenções da 
responsabilidade da Câmara Municipal de Peniche, no recinto desportivo. A Câmara Municipal 
de Peniche está a estudar a solução para o relvado sintético. 

- Com a Comissão de Festas de N.ª Sr.ª de Boa Viagem e com o Senhor Padre Pedro 
Silva, sobre a Organização da respectiva Festa para 2009. 

- Elaboração do Mapa de Obras Municipal. 
O Senhor Vice-Presidente deu conta da intervenção do DOM, na Rua António da 

Conceição Bento e da construção da rotunda do Juncal. 
Outras actividades e eventos: 
- Na entrega de prémios do Clube Ornitológico de Peniche. 
- Na Gala Peniche 2008, que teve lugar na Associação de Educação Física, Cultural e 

Recreativa Penichense. 
- No acto de gestão corrente de entrega de pagamento da última parcela de subsídios 

concedidos a cinco entidades de Peniche e concelho. 
- Participação numa sessão da formação “Lendas do Mar”, de José Jorge Letria, no caso 

em apreço, na EB1 de Serra d’El-Rei. Uma nota de satisfação quanto a esta iniciativa.» 
 
Senhor Vereador Jorge Abrantes: 
- Informou que tem estado a trabalhar na elaboração dos documentos previsionais para o 

próximo ano. 
- Disse ter estado presente na aula inaugural do ano lectivo da Universidade Sénior de 

Peniche, onde o Monsenhor Bastos proferiu uma Aula de Sapiência muito interessante. 
 
Senhor Vereador Paulo Rodrigues: 
- Disse que não pôde assistir à Gala Peniche 2008, por motivos de agenda, e que não 

participou no acto de gestão corrente de entrega de cheques, porque não foi convidado. 
- Perguntou qual o motivo porque ainda não foi dada resposta à Junta de Freguesia de 

Atouguia da Baleia sobre um pedido de material para a recuperação de um caminho público, em 
Reinaldes. 

- Disse que o folheto divulgativo das actividades do Natal Penicheiro não refere as 
diversas iniciativas realizadas pelas Freguesias. 

- Referiu que o atraso no início das aulas de inglês para o ensino básico é prejudicial, 
particularmente para os alunos do 4.º ano, e sugeriu a abertura de novo concurso. 

- Disse que já deveriam de ter sido entregues as propostas dos documentos previsionais 
para 2009. 

 
Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 
- Solicitou informações sobre o concurso para Director de Departamento de 

Administração e Finanças. 
- Perguntou se existe evolução na empreitada de construção das instalações da 

Biblioteca. 
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- Perguntou, também, se já está definido o apoio da conceder à Universidade Sénior de 
Peniche. O Senhor Presidente informou que já foi apresentada à Junta de Freguesia de Conceição 
uma proposta de protocolo e que aguarda uma resposta. 

- Sugeriu a presença da direcção do Clube Naval de Peniche numa reunião de Câmara, 
para se discutir o problema das instalações. 

- Lembrou que o Senhor Presidente da Câmara deve informar os restantes membros da 
Câmara da actividade corrente do Município. 

 
PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 
ACTAS DE REUNIÕES ANTERIORES: 

 
Foram presentes e assinadas as actas das reuniões camarárias realizadas nos dias 27 de 

Outubro último e 3 de Novembro corrente, tendo sido previamente distribuídas fotocópias pelos 
Senhores Vereadores. 

 
CORRESPONDÊNCIA: 

 
Foi presente e apreciada a seguinte correspondência: 
 
* Informação, datada de 25 de Novembro de 2008, do Senhor Presidente da Câmara, 

apresentando uma proposta de aquisição de 50 exemplares da obra “Tudo Começou no Mar”, de 
autoria do Senhor Vítor Russo. 

- Deliberado adquirir 50 exemplares do livro, pelo preço de 10,00 €/cada. 
 
* Ofício n.º 232, datado de 8 de Outubro de 2008, da Junta de Freguesia de Ajuda, 

solicitando a atribuição de um subsídio para aquisição de 1000 toneladas de tout-venant de 1.ª 
destinado à realização de obras no Bairro de Santa Maria, na Rua de Nossa Senhora da Boa 
Viagem e zona dos Edifícios Valverde e Coosofi. 

- Deliberado conceder à Freguesia de Ajuda um subsídio, no valor de 5.268,00 €. 
 
* Carta, datada de 13 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 Novembro, a fim de realizar uma acção de rastreio auditivo gratuito, inserido na 
Campanha Nacional de Rastreio Auditivo. 

- Deliberado ratificar o despacho do Senhor Presidente que autorizou a pretensão. (P.º 32/05) 
 
* Carta, datada de 17 de Novembro de 2008, do Centro Social do Pessoal da Câmara 

Municipal de Peniche, remetendo convite para estar presente na Festa de Natal de 2008 e 
solicitando a atribuição de um subsídio destinado a comparticipar nas despesas a efectuar com a 
realização do evento. 

- Tomado conhecimento e deliberado conceder ao Centro Social do Pessoal da Câmara 
Municipal de Peniche um subsídio extraordinário, cujo valor será fixado após a apresentação de 
relatório das despesas efectuadas. (P.º 40/09/01) 

 
* Carta n.º 116/08, datada de 13 de Novembro de 2008, da Associação Juvenil de 

Peniche, agradecendo o apoio prestado aquando da apresentação do livro “A minha escola não é 
esta”, de autoria de Pedro Strecht. 

- Tomado conhecimento. (P.º 37) 
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ALTERAÇÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS – MODIFICAÇÃO N.º 25: 

 
- A Câmara deliberou ratificar o despacho do Senhor Presidente que aprovou a alteração 

n.º 22 ao Orçamento da Despesa, para o ano em curso, a qual regista o valor de 5.500,00 € em 
reforços de despesas correntes e igual valor em anulações de despesas correntes. 

 
REVISÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS – MODIFICAÇÃO N.º 26: 

 
- A Câmara deliberou propor à Assembleia Municipal a aprovação da revisão n.º 3 ao 

Orçamento da Despesa, para o ano em curso, a qual regista o valor de 35.000,00 € em reforços 
de despesas de capital e 10.500,00 € em anulações de despesas de capital. 

 
- A Câmara deliberou propor à Assembleia Municipal a aprovação da revisão n.º 4 ao 

Plano Plurianual de Investimentos, para o ano em curso, a qual regista o valor de 35.000,00 € em 
reforços e 10.500,00 € em anulações. 

 
- A Câmara deliberou propor à Assembleia Municipal a aprovação da revisão n.º 3 ao 

Orçamento da Receita, para o ano em curso, a qual regista o valor de 24.500,00 € em reforços de 
receitas de capital. 

 
TRANSPORTES ESCOLARES: 

 
* Foi presente um requerimento, em nome de Célia Maria Furtado Santos, solicitando a 

comparticipação nos encargos com a utilização de transportes públicos pelo seu filho, Tiago 
Alexandre Furtado Santos, a fim de poder frequentar o curso em que se encontra matriculado, na 
Escola Jacob Rodrigues, em Lisboa. 

- Deliberado deferir. 
 

REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA À RESIOESTE: 
 

A Câmara deliberou aprovar o acordo de regularização da dívida à Resioeste – Valorização e 
Tratamento de Resíduos Sólidos, S.A., nos termos propostos na informação apresentada. 

 
CENTRO DE ALTO RENDIMENTO DE SURF DE PENICHE: 
 
 A Câmara deliberou aprovar o projecto do Centro de Alto Rendimento de Surf de 
Peniche ao Eixo IX do Programa Operacional Valorização do Território – Regulamento 
Especifico – Infra-estruturas e Equipamentos Desportivos. 

 
PATRIMÓNIO: 

 
Alienação de terrenos: 
 
 * Requerimento, em nome de Carlos Nunes Martins, solicitando a alienação de uma 
parcela de terreno, sita na Estrada Municipal entre Ferrel e Casais de Mestre Mendo, já presente 
em reuniões anteriores. 

- Deliberado manter a deliberação tomada na reunião de 2 de Junho de 2008. 
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Concessão da exploração de estabelecimentos comerciais: 
 
* Foi presente uma carta, datada de 19 de Novembro de 2008, de Maria do Carmo Sousa 

Ferreira Meireles, solicitando a prorrogação do prazo da concessão da exploração da Loja de 
Artesanato, sita na Fortaleza de Peniche. 

- Deliberado prorrogar a concessão da exploração até 31 de Dezembro de 2010, devendo 
ser pago o preço em cada ano correspondente ao devido em 2008, acrescido da taxa de inflação 
publicada pelo INE, mantendo-se as demais condições da concessão. 

 
PUBLICIDADE: 
 
 * Requerimento, em nome de Real Quotidiano – Gestão de Condomínios, L.da, 
solicitando autorização para proceder à colocação de reclamo luminoso monoface no edifício, 
sito na Travessa da Horta, n.º 11, em Peniche. 
 - Deliberado proceder à audiência prévia do requerente, manifestando a intenção de 
indeferir o pedido, por ter merecido o parecer desfavorável do IGESPAR, que é vinculativo. 
 
PLANO DE PORMENOR DA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO ESPECIAL A 
SUL DE S. BERNARDINO: 
 
 * Foi presente uma informação, datada de 17 de Outubro de 2008, do Gabinete de 
Planeamento da Divisão de Estudos, Projectos, Planeamento e Controlo, informando de que 
estão reunidas as condições para proceder à celebração do contrato de planeamento para 
elaboração do plano de pormenor referido em epígrafe. 
 - Deliberado dar poderes ao Senhor Presidente para outorgar o contrato em nome do 
Município. 
 
PLANO DE PORMENOR DA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO ESPECIAL A 
NORTE DE S. BERNARDINO: 
 
 * Foi presente uma informação, datada de 10 de Novembro de 2008, do Gabinete de 
Planeamento da Divisão de Estudos, Projectos, Planeamento e Controlo, apresentando uma 
proposta, com vista à celebração de um contrato de planeamento para elaboração do plano de 
pormenor referido em epígrafe. 
 - Deliberado concordar com a proposta apresentada pela DEPPC, datada de 10 de 
Novembro de 2008. 
 
CANDIDATURA DO MUNICÍPIO PARA A CONSTRUÇÃO DE QUATRO MINI-CAMPOS 
DE RELVA SINTÉTICA: 

 
A Câmara deliberou ratificar o despacho do Senhor Presidente da Câmara que autorizou a 

apresentação de candidatura à Associação de Futebol de Leiria para a construção de quatro mini-
-campos de relva sintética nos seguintes locais: em Peniche, no Bairro de Santa Maria; na 
freguesia de Atouguia da Baleia, junto à sede do Centro Social da Bufarda; na freguesia de 
Ferrel, no pátio da EB 1; na freguesia de Serra d'El-Rei, no pátio da EB 1. 

 
PEDIDOS DE INFORMAÇÃO PRÉVIA: 

 
Foram presentes e apreciados os pedidos de informação prévia a seguir indicados: 
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* Em nome de Luís Gonzaga Gomes Sebastião, para construção de uma moradia 

unifamiliar com 2 pisos, na Relva Longa, no Lugar da Estrada. 
- Deliberado dar parecer desfavorável, nos termos do parecer técnico do Chefe da 

DGUO, de 5 de Novembro de 2008, entendendo-se, quanto ao último parágrafo, que deverá ser 
estudada toda a classe de Espaços Urbanos a norte de toda a Avenida da Praia, podendo, caso os 
proprietários o entendam, propor a contratualização de Plano de Urbanização Autónomo para a 
zona, nos termos do Decreto-Lei n.º 316/2007, de 19 de Setembro. 

 
* Em nome de José Filipe Ferreira da Silva, para construção de uma moradia unifamiliar 

com 2 pisos, na Relva Longa, no Lugar da Estrada. 
- Deliberado dar parecer desfavorável, nos termos do parecer técnico do Chefe da 

DGUO, de 5 de Novembro de 2008, entendendo-se, quanto ao último parágrafo, que deverá ser 
estudada toda a classe de Espaços Urbanos a norte de toda a Avenida da Praia, podendo, caso os 
proprietários o entendam, propor a contratualização de Plano de Urbanização Autónomo para a 
zona, nos termos do Decreto-Lei n.º 316/2007, de 19 de Setembro. 

 
LOTEAMENTOS: 

 
* Foi presente o processo de loteamento n.º 984/DOM, em nome de Balitur– Construção 

e Turismo, L.da, para alteração ao alvará de loteamento n.º 15/83, respeitante aos lotes 5 e 64 do 
referido loteamento, já presente em reunião anterior. 

- Deliberado indeferir. 
 

LICENCIAMENTO DE OBRAS PARTICULARES: 
 
Foram presentes e apreciados os seguintes processos para licenciamento de obras: 
 
* Proc.º N.º 280/08, em nome de Henrique Ramos Torres, para proceder a alterações na 

moradia, sita no Largo Nossa Senhora da Guia, em Ferrel. 
- Deliberado aprovar o projecto de arquitectura, devendo apresentar os projectos das 

especialidades e dar cumprimento ao parecer técnico do IGESPAR. 
Deliberado, ainda, que o serviço de Fiscalização Municipal verifique se o requerente já 

deu início às obras. 
 
* Proc.º N.º 231/08, em nome de Lucílio Oliveira Antunes, para proceder a alterações no 

decurso da obra de construção de um edifício de habitação e comércio, na Avenida 25 de Abril, 
n.os 40 a 48, em Peniche. 

- Deliberado aprovar o pedido, devendo ser apresentados os projectos de especialidade 
rectificados, nos termos do parecer técnico da DGUO, de 17 de Novembro de 2008. 

 
* Proc.º N.º 301/08, em nome de Armindo Filipe Raimundo Rafael, para proceder a 

alterações no decurso da obra de construção de uma moradia unifamiliar, na Rua do Lapadusso, 
em Peniche. 

- Deliberado proceder à audiência prévia do requerente, manifestando a intenção de 
indeferir o pedido, por desrespeitar a deliberação tomada em 13 de Fevereiro de 2006 e por 
afectar a estética do local (n.º 4 do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro). 
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* Proc.º N.º 157/04, em nome de Maria Isabel Tavares dos Santos Quinedus, para 
proceder a alterações no Paço Real, nomeadamente a construção de duas instalações sanitárias, 
sito no Largo D. Pedro I, n.º 2, em Serra d’El-Rei, já presente em reunião anterior. 

- Deliberado indeferir. 
 

ENCERRAMENTO: 
 
Sendo dezanove horas, 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, Josseléne Cristina Oliveira Nunes Teodoro, Chefe de Divisão Financeira, 
servindo de Directora de Departamento de Administração e Finanças, a subscrevo e assino. 

 
 


