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ACTA N.º 48/2008 
 
         ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 
         REALIZADA NO DIA 9 DE DEZEMBRO DE 2008: 
 
Aos nove dias do mês de Dezembro 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, 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 quinze horas e cinco minutos. 
O Senhor Vereador Francisco Salvador não esteve presente na reunião. 
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 4 de Dezembro, na Assembleia-Geral da ADRO, onde foram aprovados os 

relatórios de contas. 
- No dia 4 de Dezembro, reunião com os Senhores Fernando Chagas e José Maria, dos 

Bolhos, e o Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, sobre o muro 
existente na via pública, naquela localidade. 

- No dia 5 de Dezembro, na inauguração da Escola de Hotelaria e Turismo do Oeste. 
- No dia 5 de Dezembro, na cerimónia de entrega de prémios do Instituto da Habitação e 

da Reabilitação Urbana. 
- No dia 6 de Dezembro, reunião com a Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia. 
- No dia 7 de Dezembro, na entrega de prémios da 3.ª etapa do Circuito Peninsular de 

Surf e Bodyboard 2008. Felicitou o Península de Peniche Surf Club pela iniciativa. 
- No dia 7 de Dezembro, na iniciativa, da Sociedade Filarmónica União Primeiro de 

Dezembro de 1902 de Atouguia da Baleia e da Santa Casa da Misericórdia de Atouguia da 
Baleia, de tributo ao Senhor Eduardo Chagas. Propôs um voto de felicitação e a associação da 
Câmara ao tributo prestado. 

- No dia 9 de Dezembro, em reunião com o Senhor Luís Almeida, Serviços Municipais e 
Sonae, sobre a construção do estabelecimento “Modelo”. 

 
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 4 a 9 de Dezembro de 2008: 
- Reunião com as Juntas de Freguesia de Ferrel, Atouguia da Baleia, Serra D’El-Rei, 

Conceição, São Pedro e Ajuda, para apresentação das GOP’s e Orçamento para 2009. Foi dado a 
conhecer a cada uma das Freguesias as suas propostas que foram incluídas nestes importantes 
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documentos do Município de Peniche. O Sr. Vice-Presidente caracterizou estas reuniões como 
muito positivas e deu conta da satisfação geral manifestada. 

- Deu conta da sua participação nas iniciativas do Natal Penicheiro, a saber: Sessão de 
fados “Fado em Oração”, na Igreja de São Pedro, em Peniche e na Festa de Avós e Netos, na vila 
de Serra D’El-Rei. 

- Esteve presente na cerimónia de prémios da 3.ª etapa do Circuito Penichense de Surf e 
Bodyboard, organizado pelo Peniche Península Surf Clube. 

- O Senhor Vice-Presidente, esteve em representação do Município de Peniche, na 
cerimónia de entrega Sapo Local / U.M., na qual a Autarquia de Peniche obteve o 3.º lugar da 
presença na Internet das Câmaras Municipais, prémio atribuído pela Universidade do Minho e 
Sapo, entre os 308 concelhos.  

Este prémio nacional é o reconhecimento da qualidade de boas práticas do Município 
junto da comunidade. 

- Participou com o seu Secretário, Professor Raúl Santos, na reunião do Conselho Geral 
Transitório do Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia, na qual foi apreciado e votado o 
Regulamento Interno. Apenas a Autarquia de Peniche apresentou propostas de alteração no 
documento em causa, tendo todas elas sido aceites pelos membros do Concelho Geral. 

- Participou na assinatura do contrato da obra de beneficiação entre Baleal-Ferrel-                 
-Peniche, adjudicada à firma Pragosa L.da, pelo valor global de 202 mil euros aproximadamente 
e, com início previsto para o dia 16 de Dezembro. 

O Senhor Vice-Presidente informou que o Pelouro das Obras Públicas concretizou 
através do seu Departamento de Obras os seguintes melhoramentos: 

   - Fresagem e aplicação de massas asfálticas na Rua António da Conceição Bento, em 
Peniche; 

   - Assentamento de pavê na Rua da Saudade, em Geraldes; 
   - Pintura e reparação de fissuras nas actuais instalações da Biblioteca Municipal; 
   - Assentamento de lancil de betão na ciclovia da Avenida do Mar, entre Ferrel e o 

Baleal. 
   - Aplicação de guarda de segurança na ponte de Casal da Vala (DOM / DEA).” 
 
Senhor Vereador Jorge Abrantes: 
Informou que no decorrer da semana participou nas seguintes reuniões: 
- Com cada uma das Freguesias do Concelho sobre os documentos previsionais do 

Município para 2009. 
- Do Conselho de Administração do SMAS. 
- Do Grupo de Acção Costeira. 
Informou da publicação, em Diário da República, dos novos limites das taxas previstas 

no CIMI. 
Deu conhecimento de que assistiu à actuação do Coro de Geraldes, na Igreja da 

Misericórdia, em Peniche. 
 
Senhor Vereador Francisco Salvador: 
Felicitou os responsáveis pela página do Município na Internet pelo prémio recebido. O 

Senhor Presidente da Câmara informou que o prémio foi atribuído pela multiplicidade das 
iniciativas disponibilizadas e felicitou, também, todos os que têm contribuído com o seu 
trabalho. 

 
Senhor Vereador Paulo Rodrigues: 
- Solicitou informação sobre um pedido de material efectuado pela Junta de Freguesia de 
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Atouguia da Baleia para reparação de um caminho em Reinaldes. O Senhor Vice-Presidente 
informou que o assunto estará resolvido dentro de trinta dias. 

- Apresentou um voto de protesto verbal pelo facto de ter sido enviado aos membros da 
Assembleia Municipal um extracto de uma acta apenas aprovada em minuta, sem que o texto 
final tenha sido aprovado pela Câmara. 

 
Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 
Apresentou as seguintes questões: 
- Qual o motivo porque se optou por contratar uma empresa para instalação da 

iluminação de Natal e onde estão os materiais, utilizados nos anos anteriores, propriedade do 
Município. O Senhor Vice-Presidente informou que esta opção já estava prevista nas GOP e que 
o material propriedade do município foi cedido a quem o solicitou e o restante está em armazém. 

- Qual o andamento do processo para construção do talude, na Avenida 25 de Abril, em 
Peniche. 

- Quais as consequências para o Forte de São João Batista da candidatura da ilha da 
Berlenga a Reserva da Bioesfera da UNESCO. O Senhor Presidente da Câmara informou que a 
candidatura se encontra em discussão pública e que a Associação dos Amigos da Berlenga foi 
informada. 

 
Senhor Vereador Joaquim Raul: 
Associou-se ao voto do Senhor Vereador Francisco Salvador pelo trabalho realizado na 

página do Município na Internet. 
 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
 
CORRESPONDÊNCIA: 

 
Foi presente e apreciada a seguinte correspondência: 
 
* Carta, datada de 13 de Novembro de 2008, da Senhora Ana Isabel Esteves, 

representante do Conselho de Turma da Escola E.B. 2,3 D. Luís de Ataíde, solicitando a 
construção de uma cozinha num espaço disponibilizado pela escola para serem ministradas as 
aulas práticas do Curso de Educação e Formação – empregado de mesa. 

- Deliberado autorizar a utilização da Casa da Juventude devendo ser salvaguardadas as 
questões de segurança. (P.º 13/09) 

 
* E-mail, datado de 2 de Dezembro de 2008, do Senhor Presidente do SNTSF/CGTP-IN, 

solicitando diverso apoio para a realização de uma visita à Fortaleza de Peniche, no próximo dia 
14 de Dezembro, por parte de delegações sindicais internacionais, que estão a participar no 
Seminário Sindical Internacional “A Globalização e as Consequências para os direitos dos 
Trabalhadores”. 

- Deliberado autorizar a visita à Fortaleza e assumir a responsabilidade pelos encargos a 
pagar com a oferta do jantar, a realizar na Cantina do Centro Social. 

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

Municipal de Peniche, solicitando a atribuição de um subsídio destinado ao pagamento de 
refeições fornecidas na cantina daquele Centro Social, durante o mês de Novembro. 

- Deliberado conceder ao Centro Social do Pessoal da Câmara Municipal de Peniche um 
subsídio extraordinário, no valor de 1.154,50 €. (P.º 40/09/01) 
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* Fax, datado de 20 de Novembro de 2008, do Agrupamento de Escolas D. Luís de 
Ataíde, solicitando a atribuição de um subsídio destinado ao pagamento de despesas relativas a 
expediente e limpeza para o ano lectivo de 2008/2009. 

- Deliberado conceder ao Agrupamento de Escolas D. Luís de Ataíde um subsídio, no 
valor de 224,19 €. (P.º 13/09) 

 

* Informação da Chefe da Divisão Financeira, propondo que seja atribuído um subsídio 
ao Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia, relativo ao pagamento de despesas com o 
serviço prestado pelas tarefeiras no prolongamento de horário derivado das Actividades de 
Enriquecimento Curricular, referentes ao ano lectivo 2008/2009. 

- Deliberado conceder ao Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia um subsídio 
mensal para pagamento dos encargos com os serviços prestados pelas tarefeiras adstritas às 
actividades de enriquecimento curricular, devendo aquele apresentar previamente relação do 
número de horas e valores a pagar, que deverá ser visada pelo Senhor Vice-Presidente, sendo o 
preço de 2,82 €/hora. 

Deliberado, ainda, autorizar o Senhor Presidente, ou quem legalmente o substitua, a 
efectuar os pagamentos. 

 

A Câmara tomou ainda conhecimento da seguinte correspondência e expediente: 
 

* Carta, sem data, do Centro de Catequese de Bolhos, remetendo convite para 19.ª edição 
“Festa de Natal”, que terá lugar no recinto de festas naquela localidade, no próximo dia 21 de 
Dezembro. 

 
* Ofício n.º 2008/1927, datado de 5 de Dezembro de 2008, da Associação de Municípios 

do Oeste, convocando para uma reunião de tomada de posse dos membros do Conselho 
Executivo da Comunidade Intermunicipal do Oeste – Oeste CIM e eleição do Presidente e Vice-
Presidente, no próximo dia 11 de Dezembro. 

 
ALTERAÇÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS – MODIFICAÇÃO N.º 26: 

 

- A Câmara deliberou aprovar a alteração n.º 23 ao Orçamento da Despesa, para o ano em 
curso, a qual regista o valor de 5.000,00 € em reforços de despesas correntes e igual valor em 
anulações de despesas correntes. 

 
- A Câmara deliberou aprovar a alteração n.º 17 ao Plano de Actividades Municipais, 

para o ano em curso, a qual regista o valor de 1.850,00 € em reforços. 
 

PATRIMÓNIO: 
 

Habitação social: 
 

 * Informação, datada de 4 de Dezembro de 2008, da técnica superior de serviço social, 
apresentando as seguintes propostas de realojamento dos moradores da construção abarracada, 
sita na Rua do Galhalhaz, em Peniche: 
 - Manuel Vitorino Rafael, o fogo sito no Bairro do Calvário, na Rua 1.º de Maio, Bloco 1, 
R/c Dt.º, em Peniche; 
 - António Manuel de Sousa Rafael, o fogo sito no Bairro Valverde, na Rua Luís de 
Camões, n.º 18, 2.º Esq.º, em Peniche; 
 - Carlos Alberto Conceição Silva, o fogo sito no Bairro Valverde, na Rua Luís de 
Camões, n.º 20, 1.º Esq.º, em Peniche. 
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 - Deliberado atribuir os fogos, conforme proposto, devendo as construções onde os 
realojados habitam actualmente serem demolidas imediatamente após a sua desocupação. 
 
 * Informação, datada de 4 de Dezembro de 2008, da técnica superior de serviço social, 
propondo a atribuição do fogo n.º 50, sito no Bairro do Calvário, em Peniche, ao agregado 
familiar da Senhora Maria Zulmira Frias Gomes. 
 - Deliberado atribuir o fogo, conforme proposto. 
 
 * Informação, datada de 4 de Dezembro de 2008, da técnica superior de serviço social, 
propondo a atribuição do fogo sito no Bairro Fernão de Magalhães, na Rua Fernão de Magalhães, 
bloco 4, 1.º Dt.º, em Peniche, ao agregado familiar de Alberto José Chalabardo Caria. 
 - Deliberado atribuir o fogo, conforme proposto. 
 
 * Informação, datada de 26 de Novembro de 2008, da técnica de serviço social, propondo 
a alteração de titularidade do fogo n.º 97, sito no Bairro do Calvário, em Peniche, para o Senhor 
Mário João Garcia Viola Paulino, em virtude da sua anterior titular, sua mãe, a Senhora Maria 
Antónia Garcia, ter falecido. 
 - Deliberado autorizar a alteração da titularidade do fogo para Mário João Garcia Viola 
Paulino e fixar a renda de casa em 62,50 € mensais. 

 
MAGNA CARTA PENICHE 2025: 

 
No decurso da reunião, esteve presente a equipa que está a coordenar a elaboração do 

documento referido em epígrafe que apresentou o trabalho realizado até ao momento. 
 

CLUBE NAVAL DE PENICHE: 
 
Ainda no decurso da reunião, esteve presente a direcção do Clube Naval de Peniche 

(CNP) que apresentou ao Executivo o seu ponto de vista sobre a situação do edifício onde se 
encontra sediada a colectividade e a necessidade de se encontrarem instalações alternativas que 
garantam o funcionamento do clube e o apoio aos sócios. A direcção do CNP manifestou, 
também, o seu desejo de ver realizada a aspiração do clube de ter uma sede nova e fez um 
historial de todo o processo sobre o assunto. 

 
PROJECTO COASTWATCH EUROPE: 
 
 * Foi presente uma informação do Gabinete de Apoio ao Presidente da Câmara, propondo 
a assinatura de um protocolo de parceria com o GEOTA – Grupo de Estudos de Ordenamento do 
Território e Ambiente, o qual visa a dinamização do Projecto Coastwatch Europe no concelho de 
Peniche. 
 - Deliberado aprovar o texto do protocolo a celebrar e dar poderes ao Senhor Presidente 
da Câmara, ou a quem legalmente o substitua, a outorgá-lo em nome do Município. 
 
PROJECTO DE REQUALIFICAÇÃO DO PLANO DE PRAIA DA CONSOLAÇÃO/CONSO-
LAÇÃO NORTE: 
 
 * Foi presente uma informação, datada de 26 de Novembro de 2008, da DGUO, emitindo 
um parecer técnico sobre a proposta apresentada pela PROAP – Estudos e Projectos de 
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Arquitectura Paisagista, L.da, destinada à requalificação do Plano de Praia da Consolação/Con-
solação Norte. 
 - Deliberado aprovar o plano, nas condições do parecer técnico da DGUO, de 26 de 
Novembro de 2008, e transmitir à ARH que o espaço de lazer, adjacente ao passeio marítimo, 
deverá ser dimensionado de modo a permitir a instalação de um polidesportivo descoberto. 

 
PEDIDOS DE INFORMAÇÃO PRÉVIA: 

 
Foram presentes e apreciados os pedidos de informação prévia a seguir indicados: 
 
* Em nome de Luís Tomás Sarreira, sobre o que está previsto para uma propriedade 

situada em “Olho de Água”, em Atouguia da Baleia. 
- Deliberado promover a alteração ao PDM, nos termos da informação do DPGU, de 29 

de Outubro de 2008, devendo comunicar-se esta decisão ao requerente. 
 
* Em nome de Construções Penichense, L.da, para proceder ao loteamento com 17 lotes 

de uma propriedade, sita na Estrada dos Remédios, em Peniche, já presente em reunião anterior e 
acompanhado agora de informação da DGUO. 

- Deliberado informar a requerente de que a pretensão é viável, nos termos e com os 
fundamentos constantes das informações dos serviços, devendo a DGUO promover contactos 
com o promotor de modo a incluir uma área de equipamento que sirva a zona. 

 
LOTEAMENTOS: 

 
* Informação, datada de 27 de Novembro de 2008, dos Serviços Municipalizados de 

Peniche, dando conhecimento dos novos projectos das especialidades apresentados pelo 
promotor do loteamento L5/04, sito no Caminho do Farol Sul, na Quinta da Casa Encarnada, em 
Peniche, de que é requerente o Senhor João dos Santos Fernandes Afra. 

- Tomado conhecimento. 
 

LICENCIAMENTO DE OBRAS PARTICULARES: 
 
* Foi presente o processo de obras 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, acompanhado agora de informação da ARHTejo. 

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

 
ENCERRAMENTO: 

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

 
 


