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ACTA N.º 16/2009 
 
         ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 
         REALIZADA NO DIA 20 DE ABRIL DE 2009: 
 
Aos vinte dias do mês de Abril do ano dois mil e nove, 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 Vice-Presidente, eram quinze horas. 
O Senhor Presidente apenas participou na reunião a partir das quinze 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: 
 
- Anabela Sousa Vitorino, que perguntou pelo ponto de situação do processo de 

loteamento de seu irmão, Carlos Vitorino. 
O Director do DPGU informou que a Câmara tinha deliberado aguardar pela elaboração 

do Plano de Intervenção Paisagística e que o conteúdo dessa deliberação tinha sido comunicado 
no dia 12 de Março. 

A D. Anabela Vitorino disse que já se estava em Abril e que tinha decorrido mais de um mês. 
O Director do DPGU disse que a elaboração do referido plano ia levar algum tempo, pelo 

menos cerca de seis meses. 
 
- Justina Alexandre, que perguntou se o parecer jurídico sobre o seu processo já tinha 

sido elaborado. 
O Senhor Vice-Presidente disse que o referido parecer lhe tinha sido entregue hoje e 

forneceu uma cópia do mesmo à D. Justina Alexandre. 
 
- Manuel Correia, que disse que a Câmara estava a reduzir o horário de encerramento de 

dois barres, pelo ruído produzido pelos clientes e perguntou porque não era reduzido o horário de 
funcionamento do Bar Embassador, pelo mesmo motivo. Referiu ainda que o bar em questão não 
tinha isolamento acústico e que os clientes faziam muito barulho na rua frente ao bar. 

O Senhor Vice-Presidente disse que se iria inteirar da situação focada e que 
posteriormente daria uma resposta. 

 
- Raul Correia, que apresentou o produto utilizado no isolamento das paredes da sua casa 

e o isolamento que deveria ser aplicado segundo o projecto. Perguntou ao Director do DPGU se 
o facto apresentado não constituía uma desconformidade do isolamento das paredes. 

O Director do DPGU sugeriu que, se fosse importante para o processo, se pedisse um 
parecer externo sobre o assunto, uma vez que não tinha capacidade técnica para avaliar 
convenientemente o problema. 
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Salientou que a função da Câmara era avaliar o cumprimento dos projectos, em termos de 
arquitectura e de urbanismo. Disse ainda que, se de facto havia uma desconformidade e 
declarações falsas, dever-se-ia efectuar uma participação ao Ministério Público. 

O Senhor Raul Correia disse que, em 19 de Fevereiro, tinha entregue um requerimento na 
Câmara a solicitar que o promotor imobiliário fosse chamado para se fazer prova das falsas 
declarações no livro da obra e que até à data, ninguém o tinha chamado. 

O Senhor Vice-Presidente comunicou que iria ver o que se passava com o requerimento. 
O Director do DPGU disse que ainda não tinha chegado qualquer requerimento sobre o 

assunto, para ser informado. Acrescentou ainda que actualmente a competência para fiscalizar 
questões como o isolamento térmico pertencia à ASAE. 

 
- Francisco Furtado, que disse que a deliberação tomada para restringir o horário de 

encerramento do Café Mystic iria abrir um precedente. Historiou os trâmites do trespasse do 
referido café, há cerca de quinze anos, as questões da inquilina do andar de cima e os 
investimentos feitos para melhorar as condições de exploração do café citado. 

Salientou a ausência de qualquer participação nas entidades policiais sobre ocorrências 
no café e qualquer contra-ordenação por atraso de encerramento. 

Disse também que a decisão da Câmara iria impossibilitar a angariação do rendimento 
suficiente para viabilizar a exploração do café, pondo em causa os meios de subsistência de 
pessoas honestas e trabalhadoras. Acrescentou que o café não tinha culpa que os clientes, após o 
encerramento, ficassem aglomerados na rua, facto que constituía um problema das autoridades 
policiais e perguntou se os estudantes continuassem a permanecer na rua, após a restrição do 
horário de encerramento, como é que a Câmara iria resolver aquela situação. 

Disse, por último, que tinha sido colocado extractor de fumos no café e que tinha sido 
feita uma reunião com o condomínio, onde a inquilina reclamante nem sequer tinha aparecido 
para atenuar eventuais problemas de funcionamento e apelou para que se tivesse em 
consideração o lado humano da questão. 

 
- Paula Vieira, que aduziu as suas razões para a manutenção do horário de funcionamento 

do café Mystic, de que era exploradora. 
O Senhor Vice-Presidente disse que o assunto se estava a discutir de uma forma serena e 

que deveria continuar assim. Acrescentou que o problema da incomodidade da vizinhança já 
tinha sido detectado há alguns meses e que a Câmara estava disponível para prestar todas as 
informações sobre o assunto. 

 
O Senhor Presidente, tendo acabado de tomar parte nos trabalhos, por se ter deslocado a 

Évora, em representação do Município, pediu desculpa pelo atraso.  
 
- Carlos Tiago, que se congratulou pela forma como o Senhor Francisco Furtado tinha 

apresentado o problema, mas que se quisesse ser honesto, podia dizer como é que o tinha 
confrontado, hoje, na rua junto à estação salva-vidas. 

Esclareceu que o abaixo-assinado efectuado sobre o assunto nada tinha a ver com o café 
Mystic ou com o Jonas Bar, nem fazia qualquer referência directa ou indirecta aos 
estabelecimentos mencionados. 

Salientou que o problema tinha a ver com a ordem pública e não tinha nada a ver com 
bares ou com estudantes. 

O Senhor Presidente disse que se o abaixo-assinado tinha a ver com alguém, era com o 
Presidente da Câmara, tendo lido o seu conteúdo. 
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- Representante da Direcção da Associação de Estudantes da ESTM, que criticou a forma 
como este assunto tinha sido tratado nos órgãos de comunicação social, que desprestigiava a 
Escola e os estudantes. Disse que a Escola tinha crescido muito e o número de bares não tinha 
tido o mesmo crescimento, o que resultava nas grandes aglomerações como a que estava em 
discussão. Disse também que não era por os bares fecharem mais cedo que os estudantes se iam 
deitar, uma vez que era ali que conviviam com os amigos.  

Referiu ainda que os senhorios dos quartos alugados por estudantes já mostravam alguma 
reserva na manutenção dos alugueres, devido à fama de mau comportamento que os alunos 
injustamente estavam a adquirir. 

 
O Senhor Francisco Furtado explicou o encontro com o Senhor Carlos Tiago e solicitou 

que o problema fosse bem analisado para ter uma solução justa. 
 
O Senhor Presidente disse que o assunto já tinha sido analisado pela Câmara e merecido 

uma decisão, que estava agora a ser implementada. 
Salientou que o que se tinha tentado fazer era preservar a qualidade de vida dos vizinhos 

dos bares em questão. 
Deu uma informação pormenorizada sobre as duas reuniões efectuadas com a Direcção 

da Associação de Estudantes da ESTM, assim como das acções conjuntas acordadas levar a 
efeito. 

Frisou que havia algumas razões objectivas que contribuíam para a elevada aglomeração 
de pessoas, nomeadamente à política de preços de venda das bebidas, referindo que já tinha 
havido um sinal de que iria ser alterada. 

Quanto às participações, comunicou que o Jonas Bar já tinha cinco contra-ordenações 
este ano e que o Bar Mystic tinha as reclamações dos moradores. 

Esclareceu que o Bar Mystic já tinha sido alvo de uma redução de horário de 
encerramento para a meia-noite, deliberada pela Câmara em 2002, e que até à data tinha havido 
condescendência na aplicação dessa deliberação. 

Sobre a colocação do extractor de fumos no Bar Mystic, disse que a acta do condomínio 
não estava em condições e que por isso deveria de haver uma clarificação com os condóminos, 
não só em relação ao extractor de fumos, como também em relação ao horário de funcionamento. 

Em relação à Associação de Estudantes disse que existiam regras para as pessoas 
conviverem e que haviam outros estabelecimentos com melhores condições de suportar mais 
pessoas e o inerente ruído por elas provocado. 

 
O Senhor Francisco Furtado reconheceu que havia outros estabelecimentos, mas que não 

suportariam o aumento de cerca de mais 400 clientes. Salientou que na Rua dos Hermínios nunca 
tinha sido chamada a PSP para intervir em qualquer alteração à ordem pública, o que não 
acontecia nesses bares com melhores condições, onde eram frequentes brigas e outras 
ocorrências. 

 
A Senhora Paula Vieira disse que tinha colocado um exaustor de fumos para os clientes 

poderem fumar dentro do café e não virem fazê-lo para a rua, para não fazerem barulho para os 
vizinhos. Acrescentou que tinha adquirido o modelo mais silencioso. 

A representante da Associação de Estudantes disse que iriam tentar melhorar as coisas e 
participar numa solução que agradasse a todas as partes. 

 
O Senhor Vereador Francisco Salvador disse que o problema em análise era um processo 

político de ordenamento e de intervenção social que a Câmara teria de ajudar a resolver. 
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Acrescentou que estava em causa o descanso dos moradores das ruas dos bares, a 
capacidade dos exploradores dos bares de ganharem a vida e os direitos dos utilizadores dos 
bares e que a solução tinha de ser encontrada neste quadro e, se possível, agradar a toda a gente. 

Fez a sugestão de envolver a Associação de Estudantes e a ACISCP, no sentido de 
promoverem uma rota dos bares que levassem as pessoas a serem diluídas por diversas zonas, 
percorrendo outros sítios. 

Disse também que, para encontrar soluções, era necessário trabalho e dedicação, sendo 
necessário avançar com novas propostas pela positiva e não pela repressão. 

Disse ainda que a solução tinha de ser cautelosa, mas rápida e que no fundo todos tinham 
direitos, mas que também tinham o dever de colaborar em soluções alternativas e atractivas. 

 
PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 
ACTAS DE REUNIÕES ANTERIORES: 

 
Foram presentes e assinadas as actas das reuniões camarárias realizadas nos dias 6 e 14 

de Abril corrente, tendo sido previamente distribuídas fotocópias pelos Senhores Vereadores. 
 

BALANCETES: 
 
Foi presente o balancete do fundo da tesouraria da Câmara Municipal do dia 17 de Abril 

corrente, tendo a Câmara verificado e aprovado os saldos de, respectivamente: 
Câmara Municipal (de operações orçamentais): 880.174,16 € (oitocentos e oitenta mil 

cento e setenta e quatro euros e dezasseis cêntimos). 
Câmara Municipal (de operações não orçamentais): 186.010,17 € (cento e oitenta e seis 

mil dez euros e dezassete cêntimos). 
 

CORRESPONDÊNCIA: 
 
Foi presente e apreciada a seguinte correspondência: 
 
* Carta, datada de 13 de Abril de 2009, da Associação Cultural, Desportiva e Recreativa 

de Casais de Mestre Mendo, solicitando a atribuição de apoio financeiro destinado à aquisição de 
T-shirts para entrega aos participantes no 1.º Passeio TT – Motos e Moto 4, a realizar no 
próximo dia 25 de Abril. 

- Deliberado conceder à Associação Cultural, Desportiva e Recreativa de Casais de 
Mestre Mendo um subsídio, no valor de 300,00 €. (P.º 11/03) 

 
* Carta, datada de 31 de Março de 2009, do Núcleo Sportinguista de Peniche, solicitando 

a atribuição de apoio logístico e financeiro destinado a comparticipar as despesas a efectuar com 
a realização do IV Concurso de Pesca Desportiva daquele núcleo. 

- Deliberado dispensar o apoio logístico que materialmente seja possível e conceder ao 
Núcleo Sportinguista de Peniche um subsídio, no valor de 750,00 €. (P.º 44/03) 

 
* Carta, registada nos n/ serviços em 2 de Abril de 2009, da Associação de Educação 

Física, Cultural e Recreativa Penichense, solicitando a cedência do autocarro municipal para 
transporte da secção de setas daquela colectividade à final da Taça de Portugal, no próximo dia 9 
de Maio. 

- Deliberado autorizar a utilização do autocarro municipal, a título gratuito. (P.º 11/03) 
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* Carta, datada de 31 de Março de 2009, do SINTAP – Sindicato dos Trabalhadores da 

Administração Pública, solicitando a cedência do autocarro municipal destinado ao transporte de 
trabalhadores às comemorações do 1.º de Maio, em Lisboa. 

- Deliberado autorizar a utilização do autocarro Municipal. (P.º 40/03) 
 
* Ofício n.º 304/09-SEC, datado de 25 de Março de 2009, do Posto de Peniche da Guarda 

Nacional Republicana, solicitando a cedências de sacos do lixo para aquela instituição. 
- Deliberado ceder o material solicitado. (P.º 7) 
 
* Ofício n.º 130, datado de 25 de Março de 2009, da Junta de Freguesia de Atouguia da 

Baleia, solicitando a atribuição de um subsídio destinado ao pagamento de despesa efectuada 
com a manutenção e conservação de máquinas e veículos daquela junta de freguesia. 

- Deliberado conceder à Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia um subsídio, no valor 
de 2.646,83 €. (P.º 28) 

 
* Informação, datada de 16 de Abril de 2009, do Senhor Vice-Presidente da Câmara, 

propondo a atribuição de apoio logístico e financeiro inerentes à realização do Circuito de Surf e 
Bodyboard de Peniche 2009, organizado pelo Península de Peniche Surf Clube, que terá lugar 
nas Praias Supertubos e Baleal/Lagido. 

- Deliberado dispensar o apoio logístico que materialmente seja possível e assumir a 
responsabilidade pelo pagamento dos encargos com o aluguer do contentor e oferta de troféus e 
T-shirts. 

 
* Informação, datada de 17 de Abril de 2009, do Senhor Vice-Presidente da Câmara, 

propondo a atribuição dos seguintes subsídios às associação adiante identificadas, no âmbito do 
estágio de canoagem efectuado pelo Centro de Canoagem do Oeste, nos dias 7 a 9 de Abril: 

- Clube Stella Maris de Peniche, alojamento de 20 participantes, nos dias 7 e 8 de Abril, 
no valor de 100,00 €; 

- Centro Social do Pessoal da Câmara Municipal de Peniche, refeições para 50 pessoas, 
nos dias 7 e 8 de Abril, aguardando apresentação de factura; 

- Deliberado conceder ao Clube Stella Maris de Peniche um subsídio, no valor de 100,00 
€, assumir o pagamento dos encargos das refeições de 7 e 8 de Abril, a pagar ao Centro Social do 
Pessoal da Câmara Municipal de Peniche, mediante apresentação de nota de encargos, e 
autorizar a utilização do autocarro municipal. 

 
* Informação, datada de 14 de Abril de 2009, do Senhor Vice-Presidente da Câmara, 

propondo a alteração à deliberação, tomada em reunião de 30 de Março último, relativamente à 
oferta de um troféu ao Sporting Clube da Estrada 

- Deliberado rever a deliberação de 30 de Março de 2009 e conceder ao Sporting Clube 
da Estrada um subsídio, no valor de 90,00 €. 

O Senhor Presidente da Câmara não participou na apreciação e votação deste assunto. 
 
A Câmara tomou ainda conhecimento da seguinte correspondência e expediente: 
 
* Carta n.º 3624, datada de 26 de Março de 2009, da ARHTejo – Administração da 

Região Hidrográfica do Tejo, informando que as Praias de Peniche de Cima e Baleal Campismo 
foram designadas para a Comissão Europeia como baleares no final de 2008, e passando aquele 



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Acta da reunião de 20.04.2009 * Livro 100 * Fl.147 

organismo a assumir a verificação de conformidade da qualidade das águas a partir da época 
balnear de 2009. (P.º 16/01) 

 
* Relatório do IX Festival “Sabores do Mar 2008”, que se realizou de 6 a 15 de Junho de 2008. 
 

APOIO ÀS FREGUESIAS DO CONCELHO: 
 
* Na sequência de diversos pedidos que foram apresentados, a Câmara deliberou ceder os 

materiais que a seguir se indicam às seguintes Freguesias: 
 
Freguesia de Conceição: 
- 60 m2 de lancil de pedra, 60 m2 de calçada portuguesa 4-5, 3 sacos de cimento e pó de 

pedra, para aplicação nas escadas da Rua de São Marcos, no valor estimado de 734,70 €. 
Freguesia de Ajuda: 
- 850 tijolos de 15, 60 sacos de cimento, areia grossa, areia fina, 30 litros de tinta creme 

de exterior, para construção de 20 canteiros nos pátios exteriores do Bairro Arco-Íris, no valor 
estimado de 1.005,85 €. 

Freguesia de Serra d’El-Rei: 
- 9 tubos de 300 mm, para colocação na Rua Mãe de Água, no valor estimado de 800,82 €. 
Freguesia de Atouguia da Baleia: 
- 30 m de lancil de cimento de 12, 60 m2 de pavê, 1 carrada de pó de pedra, 1 carrada de 

areia média, 20 sacos de cimento, para colocação de passeio na Rua de Santo António, em São 
Bernardino, no valor estimado de 625,90 €. 

 
REDE MUSEOLÓGICA DO CONCELHO DE PENICHE: 

 
O Professor João Serra fez uma breve apresentação sobre da Rede de Museologia do 

Concelho de Peniche, elaborada em articulação com os objectivos da Magna Carta/2025. Referiu 
que este trabalho assentava na aposta de uma política municipal de valorização do património 
histórico-cultural, alicerçada em duas grandes linhas do programa museológico - Diacronia 
Marítima e Identidade e Memória. 

O Técnico Superior Rui Venâncio fez uma apresentação sobre as diversas frentes que 
integram a proposta da Rede Museológica de Peniche, tendo prosseguido com uma informação 
mais detalhada sobre o ponto de situação do Museu de Atouguia da Baleia. 

O Senhor Presidente, relativamente ao Núcleo Sede da rede, disse que a aquisição do 
edifício Coutinho estava ligada àquela ideia. Comunicou que, tanto o Forte da Consolação, como 
o Forte S. João Baptista, tinham sido incluídos no Plano de Acção do Oeste e referiu a reunião 
realizada com entidades da administração pública sobre a gestão daqueles espaços. 

Deu conhecimento também da reunião realizada com o Secretário de Estado do Turismo 
sobre a Pousada a construir na Fortaleza. 

Sobre o investimento museológico em Atouguia da Baleia, evidenciou o esforço da 
Câmara no aluguer de espaço e na contratação de recursos humanos especializados em 
conservação e restauro de peças. 

O Senhor Vereador Francisco Salvador disse que havia aspectos que mereciam uma 
reflexão mais profunda e que a Rede Museológica do Concelho de Peniche estava amputada de 
uma série de coisas que já existiam, recordando o Museu Paroquial e o Museu da Santa Casa da 
Misericórdia. 

Mencionou também o sítio do Abalo, pelos aspectos geológicos específicos, o istmo, que 
era capaz de ser a peça mais importante da constituição de Peniche, a Furninha, que merecia ter 
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um destaque privilegiado, a Fonte Gótica, o Paço da Serra d’El-Rei. Disse ainda que não seria 
também de incluir na Rede o actual edifício da GNR, antigo Hospital de S. Marcos. 

Quanto ao agente aglutinador da Rede, disse que tinha de haver uma gestão composta 
pela Câmara e outros agentes, com uma estrutura leve, que permitisse o seu funcionamento e 
com um corpo técnico que assistisse às diversas unidades. 

Referiu ainda que a informação é que deveria ser o agente aglutinador e que se deveria 
ter em atenção a forma de expor, contemplando exposições temporárias temáticas e não uma 
única exposição permanente de todo o espólio. 

O Professor João Serra disse que as questões apresentadas eram muito pertinentes e que 
tentaram fazer um levantamento de todas as colecções, mesmo as privadas. 

O Senhor Presidente disse que, para além da apresentação, existiam outros trabalhos 
elaborados que tinham servido a este trabalho e solicitou ao Dr. Rui Venâncio que os 
disponibilizasse à Vereação. 

 
GABINETE DE INSERÇÃO PROFISSIONAL: 
 

* Foi presente uma informação, datada de 20 de Abril de 2009, da Técnica Superior Célia 
Serôdio, dando conhecimento da intenção de decisão de aprovação da candidatura a Gabinete de 
Inserção Profissional enviada ao Instituto de Emprego e Formação Profissional. 

- Tomado conhecimento. 
 

DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2008: 
 

Para apreciação e consequente aprovação pelo Executivo Municipal, foram presentes os 
documentos de Prestação de Contas relativos ao exercício de 2008. 

O Senhor Vereador Paulo Rodrigues fez algumas perguntas sobre o conteúdo do 
Relatório de Gestão, nomeadamente qual tinha sido a receita do parque eólico e o que estava 
inserido na venda de bens e serviços correntes. 

Referiu o valor de alguns rácios, com os quais não concordava e que, por isso, 
manifestava a sua discordância em relação ao tipo de gestão praticado pela maioria CDU. 
Comentou também o aumento da despesa corrente e da despesa com o pessoal e salientou que os 
rácios de liquidez evidenciavam um grande problema nesta área. 

Finalizou dizendo que o PSD não concordava em absoluto com a gestão da Câmara em 2008. 
O Senhor Vereador Jorge Gonçalves, referindo-se a cópia que tinha sido apresentada do 

relatório sobre os Sabores do Mar, disse que achava estranho que não viesse acompanhado com a 
indicação dos respectivos custos e proveitos. 

Disse que o PS iria votar contra o Relatório de Gestão da Câmara Municipal e que votaria 
a favor dos restantes documentos de prestação de contas, tanto da Câmara, como dos Serviços 
Municipalizados de Água e Saneamento. 

O Senhor Vice-Presidente disse que o ano de 2008 tinha sido um ano de intensas 
realizações, referindo o investimento feito na conservação das escolas, o alargamento 
generalizado das refeições escolares, a política de descentralização para as freguesias de meios 
humanos e técnicos, para melhor servir as populações e o desenvolvimento da Magna Carta 
2025. No plano cultural referiu a diversificada oferta, e a sua descentralização, de espectáculos, 
exposições, seminários e o Carnaval de Inverno e de Verão, destacando a realização da 1.ª Feira 
do Ensino, Formação e Emprego, denominada “Orient@-te”. 

Destacou ainda a execução de inúmeras obras de recuperação da rede viária, a construção 
da ciclovia entre Baleal e Ferrel, as intervenções na recuperação de habitação social e o 
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desenvolvimento de projectos no âmbito da preservação e conservação ambiental, como o 
projecto “Berlenga – Laboratório de Sustentabilidade”. 

Por último, salientou a atribuição do Prémio Excelência aos SMAS, pela qualidade da 
água destinada ao consumo humano e a obtenção do terceiro lugar da página da Câmara de 
Peniche na Internet. 

O Senhor Vereador Jorge Abrantes esclareceu algumas dúvidas postas pelo Senhor 
Vereador Paulo Rodrigues. 

Este Vereador disse que o Senhor Vice-Presidente, na sua intervenção, só se tinha 
referido ao conteúdo do Relatório de Gestão a partir da sua página 52, merecendo, por isso, o seu 
acordo, mas não se tinha referido ao conteúdo das páginas anteriores, que fazia a análise 
financeira do exercício de 2008. 

O Senhor Vice-Presidente salientou que as dívidas a curto prazo tinham diminuído 
substancialmente, o que era uma boa medida, em termos de pagamentos, para os fornecedores da 
Autarquia. 

Referiu ainda que compreendia a posição do Senhor Vereador Paulo Rodrigues e do 
PSD, dado enquadrar-se no período eleitoral autárquico, mas que assuntos sérios como este não 
deveriam ser estilizados para a campanha pré-eleitoral. Acrescentou que em 2008, a Câmara 
presidida pela CDU tinha realizado um grande conjunto de obras e actividades, reconhecidas 
pelo povo do Concelho de Peniche. 

Postos à votação os documentos de Prestação de Contas da Câmara Municipal, do 
exercício de 2008, a Câmara deliberou não aprovar o Relatório de Gestão, com 4 votos contra 
dos Senhores Vereadores Jorge Gonçalves, Joaquim Raul Farto, Francisco Salvador e Paulo 
Rodrigues e três votos a favor dos Senhores Presidente, Vice-Presidente e Vereador Jorge 
Abrantes e deliberou aprovar, por unanimidade, os restantes documentos de Prestação de Contas. 

Mais deliberou aprovar, por unanimidade, a proposta de aplicação do resultado líquido do 
exercício. 

Deliberou ainda remeter os documentos de prestação de contas aprovados à Assembleia 
Municipal, para os efeitos previstos na alínea c) do n.º 2 do artigo 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 
de Setembro. 
 
DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS, 
DO EXERCÍCIO DE 2008: 
 
 Para apreciação e consequente aprovação pelo Executivo Municipal, foram presentes os 
documentos de Prestação de Contas dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento, 
relativos ao exercício de 2008, já aprovados pelo respectivo Conselho de Administração, em sua 
reunião de 13 de Abril de 2009. 
 Submetidos à votação, foram os referidos documentos aprovados, por unanimidade. 
 O Executivo deliberou também remeter os documentos em questão à Assembleia 
Municipal, para os efeitos previstos na alínea c) do n.º 2 do artigo 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 
de Setembro. 
 
1.ª REVISÃO AO ORÇAMENTO PARA 2009 DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS: 
 

Foi presente, para efeitos de aprovação, a 1.ª Revisão ao Orçamento, para 2009, dos 
Serviços Municipalizados de Água e Saneamento, assim como cópia da deliberação tomada pelo 
Conselho de Administração daqueles Serviços, tomada em reunião de 13 de Abril de 2009. 

Após apreciação, a Câmara deliberou aprovar o referido documento e remetê-lo à 
Assembleia Municipal, para a sua aprovação. 
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ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS: 
 

Foi presente a Alteração ao Mapa de Pessoal dos Serviços Municipalizados de Água e 
Saneamento, onde era proposta a criação de mais 3 lugares de Assistente Operacional, a 
contratar por tempo indeterminado, assim como cópia da deliberação do respectivo Conselho de 
Administração, tomada em sua reunião de 13 de Abril de 2009. 

 
Após apreciação, a Câmara deliberou aprovar a referida Alteração ao Mapa de Pessoal e 

remetê-la à Assembleia Municipal, para a sua aprovação. 
 
1.ª REVISÃO AO ORÇAMENTO, AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS E ÀS 
ACTIVIDADES MAIS RELEVANTES MUNICIPAIS: 
 

Foi presente a 1.ª Revisão ao Orçamento, ao Plano Plurianual de Investimentos e às 
Actividades Mais Relevantes da Câmara Municipal. 

Após apreciação, a Câmara deliberou aprovar o referido documento e remetê-lo à 
Assembleia Municipal, para a sua aprovação.  

 
HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS: 

 
Acompanhado do parecer da respectiva Junta de Freguesia, foi presente, para efeitos de 

visto, o seguinte pedido de horário de funcionamento, para o estabelecimento que a seguir se 
indicam, o qual foram objecto da seguinte deliberação: 

 
* Das 7.30 às 21.00 horas, para o estabelecimento de cabeleireiro, sito no Largo N.ª 

Senhora da Conceição, n.º 17, em Atouguia da Baleia, de que é proprietária a Senhora Lucinda 
Maria vala Marques Santos. 

- Deliberado que seja visado o horário de funcionamento das 7.30 às 21.00 horas. 
 

OBRAS MUNICIPAIS: 
 
* Foi presente o mapa de trabalhos a realizar pelas brigadas municipais nas quinzenas de 

6 de Abril a 1 de Maio de 2009. 
- Tomado conhecimento. 

 
OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA: 
 
 * Requerimento, em nome de Frank Blum, solicitando autorização para proceder à 
ocupação da via pública com esplanada, junto ao Café “O Caçador”, sito na Rua Cruz das 
Almas, n.º 66, em Peniche. 
 - Deliberado autorizar nas condições dos anos anteriores. 
 
 * Requerimento, em nome de Maria Odete Marques de Oliveira Móes, solicitando 
autorização para proceder à ocupação da via pública com esplanada, junto à Pastelaria /Café 
“Âncoras Doces”, sito na Rua das Âncoras, n.º 22, em Peniche. 
 - Deliberado autorizar nas condições do parecer técnico da DGUO, de 25 de Março de 
2009. 
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AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DE SERRA D’EL-REI: 
 
 * Elaborado pela Divisão de Estudos, Projectos, Planeamento e Controlo, foi presente o 
projecto de ampliação do Cemitério de Serra d’El-Rei. 
 - Deliberado aprovar o projecto de ampliação do cemitério de Serra d’El-Rei. 
 
 
CERTIDÃO DE DESTAQUE: 
 
 * Requerimento, em nome de José António Dias Correia, solicitando a permuta de 
terrenos e a emissão de certidão de destaque de uma parcela de terreno, com a área de 1.194,04 
m2, sita na Estrada Nacional 114, em Atouguia da Baleia. 
 - Deliberado aceitar a declaração de compromisso e a permuta propostas. 
 Deliberado, ainda, promover a desafectação do domínio público e integração no domínio 
privado municipal da parcela de terreno, com a área de 459,00 m2. 
 
PATRIMÓNIO: 
 
Concessão da exploração do bar e mini-mercado do Parque Municipal de Campismo de Peniche: 
 

* Foi presente uma carta, datada de 6 de Março de 2009, do Senhor Carlos Manuel 
Santana de Almeida, propondo a prorrogação do prazo de concessão de exploração dos 
estabelecimentos referidos em epígrafe até 31 de Outubro de 2009. 

- Deliberado prorrogar o prazo da concessão até 31 de Outubro de 2009, devendo ser 
paga uma renda de 10.000,00 €. 

 
Aquisição de terrenos: 
 

* Foi novamente presente uma informação do DPGU, datada de 3 de Março de 2009, 
onde analisava a contraproposta do proprietário da parcela de terreno, eventualmente a adquirir 
para alargamento do Cemitério de Peniche. 

- Deliberado adquirir o prédio pelo valor de 125.000,00 €. 
 

Legitimidade na posse de terreno: 
 

* Foi presente uma exposição, em nome da Associação de Educação Física, Cultural e 
Recreativa Penichense, solicitando esclarecimentos relativamente à legitimidade de posse dos 
terrenos circundantes ao edifício da colectividade. 

- Deliberado informar de que o Município não tem títulos de propriedade dos terrenos 
pretendidos. Contudo, e considerando o teor da exposição apresentada e o testemunho de 
diversos munícipes de que o terreno é tido como sendo propriedade da Associação, a Câmara 
não se opõe a que a mesma exerça a posse legal dos terrenos, desde que se destinem ao 
cumprimento dos fins estatutários da colectividade e a posse não interfira com os direitos de 
outros particulares. 

 
FORNECIMENTO CONTINUADO DE REAGENTES DE PROCESSO, FORNECIMENTO E 
MONTAGEM DE RESERVATÓRIO, DESTINADOS À ETAR DE PENICHE E ETA DE S. 
DOMINGOS: 
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* Foi presente, para efeitos de homologação, cópias das deliberações do Conselho de 
Administração dos Serviços Municipalizados, tomadas em reuniões de 21 de Janeiro e 8 de Abril 
de 2009, cópias das propostas das empresas Quimitécnica.Com e Rivaz Química, S.A., cópia do 
relatório final e minutas dos contratos a celebrar relativos aos fornecimentos referidos em 
epígrafe. 

- Deliberado homologar a deliberação do Conselho de Administração dos SMAS, tomada 
em reunião de 8 de Abril de 2009. 

 
 
CONCURSO PÚBLICO PARA EXECUÇÃO DA EMPREITADA – CONSTRUÇÃO DO 
CENTRO DE ALTO RENDIMENTO DE SURF: 

 
* Foi presente, para aprovação, a acta n.º 1 do júri de procedimento, relativa à aprovação 

de projectos em falta e prorrogação de prazo de entrega das propostas para o concurso público 
referido em epígrafe. 

- Deliberado: 
a) Aprovar a totalidade dos projectos, caderno de encargos (condições jurídicas) e 

programa de concurso da empreitada; 
b) Prorrogar o prazo para entrega das propostas por 63 dias, ou seja, passando o prazo de 

entrega de 41 dias para 104 dias a contar da data de envio do anúncio de abertura do concurso, o 
que corresponderá à entrega das propostas até ao dia 27 de Maio de 2009. 

 
AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE PENICHE: 

 
* Foi presente uma informação, datada de 15 de Abril de 2009, da DGEI, apresentando o 

plano de execução de ossários e gavetões (módulos de decomposição aeróbica). 
- Deliberado aprovar a proposta constante da 3.ª hipótese.  
 

PROPOSTA DE ESTACIONAMENTO: 
 

* Elaborado pela Divisão de Estudos, Projectos, Planeamento e Controlo, foi presente um 
estudo para criação de estacionamentos na Rua Ilha da Madeira, em Peniche. 

- Deliberado aprovar. 
 

PEDIDOS DE INFORMAÇÃO PRÉVIA: 
 
Foram presentes e apreciados os pedidos de informação prévia a seguir indicados: 
 
* Em nome de I.T.L. Investimentos Turísticos, L.da, para proceder à instalação de um 

parque de campismo, em Ferrel. 
- Deliberado reiterar as anteriores deliberações da Câmara Municipal e dar parecer 

favorável a que seja declarado o interesse público municipal e submeter à apreciação e votação 
da Assembleia Municipal a presente declaração. 

 
* Em nome de Zélia Ramos Sousa João Fidalgo, para construção de uma hospedaria, no 

Largo Nossa Senhora da Guia, em Ferrel. 
- Deliberado informar a requerente de que a pretensão não é viável por ter merecido 

parecer desfavorável do IGESPAR, que é vinculativo. 
 



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Acta da reunião de 20.04.2009 * Livro 100 * Fl.153 

* Em nome do IPTM – Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos, para construção 
de 30 armazéns de aprestos, no Porto de Pesca de Peniche. 

- Deliberado emitir parecer favorável, nas condições do parecer técnico da DGUO, de 8 
de Abril de 2009. 

Deliberado ainda sugerir que, face à natureza do local, o projecto seja elaborado por um 
arquitecto. 

 
LOTEAMENTOS: 

 
Foram presentes e apreciados os seguintes processos de operações de loteamento: 
 
* Proc.º N.º L9/00, em nome de Ana Cristina Gomes Silvério Julião e Outros, para 

loteamento de uma propriedade, sita na Travessa da Boa Vista, n.º 4, em Peniche, já presente em 
reuniões anteriores. 

- Deliberado aprovar a nova planta síntese. 
 
* Proc.º N.º L5/89, em nome de Mateus Ventura Pereira Marteleira, para loteamento de 

um prédio rústico, sito no Casal do Botado, na Consolação, já presente em reuniões anteriores e 
acompanhado agora de um pedido de alteração ao mesmo. 

- Deliberado aprovar as alterações ao loteamento, nas condições do parecer técnico da 
DGUO, de 3 de Abril de 2009. 

 
* Proc.º N.º L8/00, em nome de Mateus Ventura Pereira Marteleira, para loteamento de 

um prédio rústico, sito no Casal do Botado, na Consolação, já presente em reuniões anteriores e 
acompanhado agora de um pedido de alteração ao mesmo. 

- Deliberado aprovar as alterações ao loteamento, nas condições do parecer técnico da 
DGUO, de 23 de Março de 2009. 

 
* 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 e 
acompanhado agora de um pedido de alteração ao mesmo. 

- Deliberado aprovar definitivamente as alterações ao loteamento, nas condições da 
informação da DPOI, de 28 de Março de 2009, nomeadamente quanto à entrega dos documentos 
em falta e ao pagamento dos encargos, no valor de 22.616,88 €. 

 
LICENCIAMENTO DE OBRAS PARTICULARES: 

 
Foram presentes e apreciados os seguintes processos para licenciamento de obras: 
 
* Proc.º N.º 149/03, em nome de Carlos Correia Bruno, para construção de uma garagem, 

no Casal da Cruz, em Atouguia da Baleia, já presente em reuniões anteriores, acompanhado 
agora de parecer do Consultor Jurídico. 

- Deliberado domar tomar conhecimento do parecer do Consultor Jurídico. 
 
* Proc.º N.º 372/08, em nome de António José Trindade Simão, para proceder à alteração 

de estabelecimento comercial de restaurante, sito na Rua Vasco da Gama, em Peniche. 
- Deliberado aprovar e licenciar, nos termos dos pareceres do IGESPAR, DGUO e SMAS. 
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* Proc.º N.º 77/09, em nome de Instituto Politécnico de Leiria, para construção de 
cantina/residência pedagógica da ESTM, no Santuário de Nossa Senhora dos Remédios, em 
Peniche. 

- Deliberado dar parecer favorável nas condições da informação da DEPPC, de 9 de Abril 
de 2009. 

 
 
 
* Proc.º N.º 54/08, em nome de Henrique Luís Alves Delgado, para proceder à 

legalização e ampliação de uma moradia, sita nos Casais do Baleal, já presente em reuniões 
anteriores. 

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

 
* Proc.º N.º 337/06, em nome de Luís Filipe Casimiro Vala, para construção de um 

edifício de habitação e comércio, sito na Rua José Augusto Vaz, em Atouguia da Baleia, já 
presente em reuniões anteriores. 

- Deliberado aprovar. 
 
Foi ainda presente o seguinte expediente relativo a obras particulares: 
 
* Carta, datada de 6 de Abril de 2009, da Senhora Maria Fernanda Martins Matias 

Garcia, solicitando a prorrogação do prazo, por mais 6 meses, para proceder à entrega do 
projecto para início de construção no lote, recentemente adquirido ao Município, sito na Avenida 
Monsenhor Bastos, em Peniche. 

- Considerando que aquando da realização da hasta pública a requerente foi a única 
licitante e considerando, também, que a requerente é a promotora do loteamento contíguo ao lote 
alienado e a evolução da edificação naquele quarteirão, a Câmara deliberou, a título excepcional, 
autorizar a prorrogação do prazo para a apresentação do projecto por mais seis meses. 

 
CESSAÇÃO DE FUNÇÕES DO CHEFE DE GABINETE E NOMEAÇÃO DE CARGOS 
DIRIGENTES. 
 
 O Senhor Vereador Francisco Salvador manifestou o seu desagrado pelo facto de não ter 
sido comunicado ao Executivo a cessação de funções do Chefe de Gabinete da Presidência. 
Acrescentou que era um agente importante do ponto de vista político e que a sua saída não 
constituía um facto banal. 

Manifestou também o seu desagrado pelo facto de ter sido nomeado o Director do 
Departamento de Administração e Finanças e a Chefe de Divisão Administrativa e de ter sabido 
este assunto por terceiros. 

Desejou felicidades aos trabalhadores nomeados e lamentou que se tivesse perdido o 
hábito de dar posse aos trabalhadores em reunião de Câmara. 

O Senhor Presidente disse que o Professor Carlos Almeida continuaria a colaborar com a 
Câmara de forma voluntária e que a sua cessação de funções tinha tido a ver com o desafio que 
lhe tinha sido lançado pelo Ministério da Educação. Deu ainda uma informação sobre os 
resultados dos concursos para cargos dirigentes. 
 
DESPEDIDA DA SENHORA EMBAIXADORA DO PERU: 
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O Senhor Vice-Presidente informou que tinha estado presente na cerimónia de despedida 
da Senhora Embaixadora do Peru, dizendo que no acto tinha havido somente duas distinções, 
tendo uma sido para a Câmara de Peniche. 

A Câmara reconheceu o valor que a Senhora Embaixadora atribuía à relação entre os 
povos e à relação entre o Peru e Peniche, estreitada pela exposição sobre o navio de guerra San 
Pedro de Alcantara e desejou os maiores êxitos nas suas novas funções. 
 
 
ATRIBUIÇÃO DE BANDEIRA VERDEPELO PROJECTO ECO XXI: 

 
O Senhor Presidente disse que era com sentimento de orgulho que comunicava que 

Peniche tinha sido um dos 29 municípios que tinham sido reconhecidos com a Bandeira Verde e 
consequência do trabalho desenvolvido ao nível da implementação das boas práticas ambientais 
e da promoção de actividades de desenvolvimento sustentável. 

Manifestou o seu reconhecimento a todos os trabalhadores municipais que tinham 
tornado possível a atribuição daquela distinção. 

A Câmara tomou conhecimento. 
 

ENCERRAMENTO: 
 
Sendo vinte e uma horas e quinze 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 Nicolau Nobre Ferreira, Director de Departamento de Administração e 
Finanças, a subscrevo e assino. 

 
 


