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ACTA N.º 17/2009 
 
         ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 
         REALIZADA NO DIA 27 DE ABRIL DE 2009: 
 
Aos vinte e sete 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 Presidente, eram catorze horas e quarenta 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 ANTES DA ORDEM DO DIA 

 
No período Antes da Ordem do Dia, usaram da palavra os seguintes membros da Câmara: 
 
Senhor Presidente da Câmara: 
- Nos dias 20 e 21 de Abril, acompanhou a deslocação efectuada pela Subcomissão 

Parlamentar de Agricultura e Pescas a Peniche, que visitou o Porto de Pesca, as Estaleiros Navais 
e a empresa European Seafood Investments Portugal. Referiu que tinha sido reafirmada a 
necessidade do financiamento da obra de prolongamento do esporão perpendicular ao Molho 
Oeste ser assegurado pelo PIDDAC, e que seria importante a criação de um fundo de garantia 
para a construção naval nos Estaleiros de Peniche. Disse ainda que tinha sido dado conhecimento 
das restrições sentidas pela ESIP, no âmbito das condições de acesso do PROMAR, devido à sua 
dimensão e que os deputados tinham mostrado sensibilidade para este problema, que iria ser 
apresentado por eles ao Ministro da Agricultura e Pescas; 

- No dia 21 de Abril, participou num seminário organizado pela ESTM, sobre o “Surf no 
Feminino”, referindo a grande participação e o interesse demonstrado pelo tema; 

- No dia 21 de Abril, participou na reunião de preparação da Manifesta, com as entidades 
convidadas a envolverem-se nesta actividade; 

- No dia 22 de Abril, participou na reunião realizada para aclaramento das intervenções 
no território da Ilha da Berlenga, face ao aparecimento da ARHTejo; 

- No dia 22 de Abril, participou numa reunião da Oeste-CIM, cujo ponto principal da 
ordem de trabalhos tinha a ver com questões relacionadas com a Resioeste; 

- No dia 23 de Abril, participou, com as múltiplas entidades com que se tem vindo a 
trabalhar, para elaboração de uma metodologia para a reposição da legalidade nos terrenos 
situados no lado esquerdo da estrada Peniche/Baleal, numa reunião para definir um método de 
intervenção de acordo com as competências de cada entidade interveniente; 

- No dia 23 de Abril, reuniu com o Centro de Emprego das Caldas da Rainha, a fim de 
tratar de questões relacionadas com o protocolo “Iniciativa Emprego – 2009”, celebrado com o 
IEPP, nomeadamente para operacionalizar as medidas a adoptar para melhorar os níveis e 
empregabilidade; 

- No dia 23 de Abril, participou numa reunião da Assembleia Intermunicipal da Oeste-
CIM; 
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- No dia 24 de Abril, reuniu com os serviços municipais sobre o acolhimento do gás 
natural em Peniche e informou que brevemente iria ser realizada uma reunião sobre este assunto 
com a Lusitânia Gás; 

- No dia 25 de Abril, participou nas cerimónias comemorativas do 35.º aniversário do Dia 
da Liberdade, dando relevância às inúmeras iniciativas comemorativas que decorreram em todo 
o Município, com forte participação popular, manifestando o seu reconhecimento às entidades 
organizadoras. 

 
Senhor Vice-Presidente da Câmara: 
- Começou por informar sobre a sua participação nas comemorações do 25 de Abril, 

salientando a diversidade de actividades e a adesão da população, deixando uma palavra de 
apreço aos Capitães de Abril e a quem tinha lutado pela liberdade e democracia; 

- Deu uma informação sobre a iniciativa realizada pela Escola EB 1,2,3 de Peniche, 
intitulada “Portugal a caminho da Liberdade”, no antigo salão dos BVP, destacando a forte 
adesão dos encarregados de educação e deixando uma palavra de apreço à comunidade educativa; 

- Disse que tinha participado também na visita da Subcomissão Parlamentar da 
Agricultura e Pescas ao Município de Peniche, onde tinha sido salientado o papel da ESIP e dos 
Estaleiros Navais como agentes económicos relevantes para o Município; 

- Informou ainda que tinha participado numa reunião da Comissão Municipal de Defesa 
da Floresta contra Incêndios, comunicando os assuntos tratados e que tinha reunido com a 
comunidade educativa da Colónia Balnear e da escola do Alemão, a fim de obter contributos 
sobre dois estudos prévios elaborados para aqueles estabelecimentos de ensino; 

- Sobre a deslocação à Mostra de Rendas de Bilros de Camariñas, disse que este ano Vila 
do Conde não se tinha feito representar, que tinha efectuado muitos contactos com delegações 
estrangeiras para virem ao certame de Peniche, tendo confirmado a presença da Áustria, Polónia, 
Espanha (Orense e Camariñas), Bélgica, República Checa e França. Salientou a afluência de 
público e o volume de vendas registadas no pavilhão de Peniche e comunicou as conversações 
tidas com o Alcaide de Camariñas para a formalização de uma candidatura a financiamentos 
comunitários, corporizada por Peniche, Camariñas e Novredat (Itália); 

- Sobre a segunda edição de “Orient@-te”, disse que já estava garantida a participação de 
52 pavilhões; 

- Disse também que tinha estado presente na apresentação da 2.ª fase do projecto “Viver 
o Acordeão, Viver o Folclore”, promovido pelo Pelouro da Cultura da Câmara Municipal; 

- Em relação às questões colocadas na Assembleia Municipal sobre a Rua das Estelas, 
informou que já tinha sido efectuada a intervenção e resolvido o problema; 

- Disse, por último, que a pavimentação do acesso à ESTM ficaria concluída hoje. 
 
Senhor Vereador Jorge Abrantes: 
- Congratulou-se pela aprovação, em Conselho de Ministros, do Plano de Ordenamento 

da Albufeira de S. Domingos; 
- Deu conta dos contactos feitos com a ARHTejo e das reuniões realizadas para a 

definição das responsabilidades dos diversos organismos em relação àquele documento de 
planeamento; 

- Referenciou a reunião da Comissão Municipal de Trânsito, realizada a 7 de Abril e as 
diversas reuniões de trabalho realizadas para resolver problemas de trânsito, que careciam de 
urgente intervenção; 

- Comunicou ainda que, no dia 16 e 17 de Abril tinha decorrido uma auditoria da 
qualidade dos serviços de higiene e limpeza, salientando que na comunicação da sessão de 
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encerramento não tinham sido indicados pontos negros, mas somente um conjunto de 
recomendações, sendo o balanço extremamente positivo; 

- Deu conhecimento dos assuntos tratados na reunião da Oeste-CIM, nomeadamente 
sobre a fusão da Resioeste com a Valorsul, explicando os trâmites já percorridos e as posições 
assumidas pelos Municípios do Oeste. 

 
Senhor Vereador Francisco Salvador: 
- Disse que, em dias de chuva, o sistema de rega do Parque Urbano continuava ligado; 
- Sugeriu que fosse feito um levantamento das situações existentes de quintais murados 

na zona entre a ESTM e a Marginal Sul. Disse que era da opinião de que a Câmara deveria tomar 
uma posição rápida sobre o assunto, porque pensava que a maioria daqueles espaços eram 
propriedade municipal; 

- Perguntou em que situação é que se encontrava um terreno muito degradado, situado 
junto às instalações das Testemunhas de Jeová e da CREAP, e se havia alguma cláusula de 
reversão. 

 
Senhor Vereador Paulo Rodrigues: 
- Leu a declaração de voto do PSD sobre o Relatório de Gestão, relativo ao exercício de 

2008: 
“O Relatório de Gestão da CMP é um documento extenso com 222 páginas, composto 

por relatórios de actividade dos Departamentos e de alguns Serviços. Pela forma como se 
apresenta aparenta ser uma colagem desses mesmos relatórios sem qualquer cuidado nem 
revisão, assim constitui um documento muito técnico, com diversos erros e sem um conteúdo de 
orientação politica que o torne minimamente interessante. 

Em relação aos possíveis erros destacamos na página 2 a frase “e o regime do contrato de 
trabalho em funções publicas, publicado em Setembro/2008” aparece repetida, na página 13 
indica a “Evolução dos efectivos” sendo que o termo efectivos não é o mais adequado para 
indicar todos os trabalhadores do Município, na página 16 onde está 2009 deve estar 2008 e onde 
está 2008 deve estar 2007, na página 22 indica-se dois empréstimos que influenciaram a 
execução orçamental da receita de capital e na página seguinte refere-se que esses dois 
empréstimos não são considerados receitas de capital, nas páginas 34 e 35 a soma da rubrica 
Despesas com o Pessoal não corresponde ao valor da mesma rubrica no quadro final, para além 
disso o primeiro quadro da página 35 é sobre pessoal fora do quadro e os rácios são indicados 
com base no pessoal dos quadros, na página 41 refere-se duas despesas com um peso 
significativo no capitulo da Contratação de Serviços mas no quadro da página anterior essas 
rubricas não se vislumbram, nas páginas 184 e 185 existem dois quadros com o mesmo titulo 
mas com conteúdo diferente, na página 206 falta uma palavra na primeira frase, na página 211 o 
Gráfico 4 tem uma nacionalidade repetida, na página 214 está um “francesismo” incorrecto. 

Em relação ao conteúdo a Divisão Financeira indica-nos que mais uma vez a execução 
orçamental foi muito fraca, nomeadamente na parte do Capital que tem normalmente um 
orçamento empolado o que é constatado pela frase da página 21 “Uma outra receita…”; no 
quadro da página 23 constatamos que a despesa corrente foi superior á receita corrente e, 
consequentemente, o inverso se passou na parte do capital, para alem disso os rácios da página 
24 indicam que tal não acontecia desde 2004, o que em nossa opinião não é admissível; pelo 
quadro da página 24 constatamos que entre 2004 e 2008 a receita corrente subiu cerca de 33% e 
entre 2005 e 2008 cerca de 28%, portanto este teria sido um período indicado para a reforma da 
despesa corrente do município, o que foi desperdiçado; na página 32 refere-se que se verificou 
um aumento do peso da despesa básica na despesa total sem se acrescentar nenhum juízo de 
valor sobre o facto, nem indicar o que fazer para alterar essa tendência o que para o PSD não 
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pode ser considerado como um acto de gestão correcto; no primeiro quadro da página 35 
constata-se que a capacidade de despesas com pessoal fora do quadro utilizada é superior a 
100%, mas não é retirada nenhuma conclusão do facto, faltando aqui mais uma vez o respectivo 
comentário político; no quadro da página 36 notamos que a despesa com o pessoal aumentou em 
3 anos (2006, 2007 e 2008) cerca de um milhão de Euros (16,4%), mas não se refere qual o 
motivo, nem se isso corresponde a uma politica do município; na página 38 encontramos a 
pérola maior deste relatório, o ultimo parágrafo desta página é de ler e reler pois se analisarmos o 
documento “Calendário da Facturação a liquidar por Fornecedor” com data de 2009/01/02 
constatamos muitos exemplos de pequenos fornecedores locais com dividas elevadas e de muitos 
meses, numa relação que soma mais de três milhões de Euros isto mesmo depois de se ter 
utilizado os dois empréstimos para pagamento a fornecedores e que totalizaram cerca de um 
milhão e oitocentos mil Euros; na página 43 vemos a seguinte frase: “Quando o Indicador é 
inferior á unidade, revela algumas dificuldades de tesouraria”, de seguida lemos os indicadores 
desta página e da seguinte e logicamente que ficamos preocupados, não só pela reduzida liquidez 
existente, mas principalmente por nada ser dito no sentido de debelar este constrangimento; o 
Quadro da página 47 dá-nos o brutal panorama da situação, isto é o total da divida aumentou em 
3 anos 3.658.001 (52,82%), e para fazer o quê? Pôr Pedras à Porta da Casa das Pessoas como 
dizia há dias um morador do Campo da Torre. 

Relativamente ao restante relatório é constituído por um rol de acções realizadas pelos 
restantes departamentos e por alguns serviços sem que haja qualquer análise sobre os objectivos 
atingidos, nem sobre o grau de execução relativamente ao inicialmente pretendido; gostaríamos 
somente de apontar na página 155 quanto ao número de visitas domiciliárias se aponta cerca de 
15, parece-nos que a palavra cerca denota pouco rigor no acompanhamento da Acção Social. 

Sendo assim, tendo em conta as observações acima o PSD não pode de forma alguma 
concordar com esta forma de gerir os destinos do município de Peniche efectuada pela CDU e 
pelo Presidente António José Correia, votando contra este relatório e votando favoravelmente os 
documentos de prestação de contas que são o Balanço, a Demonstração de Resultados, os Mapas 
de Execução Orçamental e os Anexos às Demonstrações Financeiras. 

Os Vereadores do PSD.” 
- Leu também a seguinte nota sobre o Dia Mundial do Livro: 
“A propósito da efeméride que hoje ocorre, que pretende chamar a atenção de todos para 

a importância na sociedade moderna do livro como veículo de cultura e transmissor de 
conhecimento, aproveita o Partido Social Democrata para, mais uma vez, alertar a comunidade 
para o inadmissível atraso na conclusão da construção das novas instalações da Biblioteca 
Municipal. 

Iniciadas as obras ainda no decurso do anterior mandato, tendo surgido alguns problemas 
pela falência do empreiteiro, não teve o actual executivo municipal engenho e vontade de 
ultrapassar a situação, arrastando-se a sua construção por longos anos. 

Essa inércia e incompetência transformaram aquilo que se destinava a ser uma das 
principais sedes de saber do Concelho num local com ar de obra inacabada e ao abandono. 

Porque não queremos que a futura Biblioteca de Peniche passe a ser mais uma “obra de 
Santa Engrácia”, neste Dia Mundial do Livro, instamos o executivo municipal a terminar 
rapidamente a sua construção de modo a, quanto antes, pôr este importante equipamento ao 
serviço de todo o Concelho.   

Peniche, 23 de Abril de 2009. 
A Comissão Política Concelhia do PSD.” 
- Perguntou se o ofício da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, de Setembro de 

2008, a solicitar material à Câmara Municipal, já tinha tido resposta. 
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Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 
- Perguntou a razão porque o Relatório de Gestão tinha sido enviado aos elementos da 

Assembleia Municipal, uma vez que não tinha sido aprovado pela Câmara; 
- Perguntou também, em relação às reclamações apresentadas na última reunião pública, 

sobre barulho provocado na via pública pelos clientes dos bares Mystic e Jonas, se já tinha sido 
tomada alguma iniciativa; 

- Disse que tinha recebido uma carta de Marcolino Correia, sobre um muro em Ferrel e 
perguntou se já tinha sido feita alguma coisa; 

- Disse que, relativamente aos concursos realizados para cargos de chefia da Câmara 
Municipal, a lei determinava que a indicação do elemento externo do júri fosse designado por 
instituição de ensino de nível superior ou associação pública representativa de profissão 
correspondente, de acordo com a alínea c), do nº3, do artigo 21º da Lei nº 51/2005 de 30 de 
Agosto (Estabelece regras para as nomeações dos alto cargos dirigentes da Administração 
Pública) e não pelo Presidente da Câmara como foi o caso. Acrescentou que havia um vício de 
forma nos concursos e que chamava a atenção para esse aspecto. Quanto à indicação do Dr. 
Alvarinho Correia para fazer do júri do concurso para Director do DAF, disse que, não tendo 
nada contra as pessoas em causa, disse que eticamente não achava muito correcto, por o Dr. 
Alvarinho Correia já ter escrito livros técnicos em co-autoria com o Dr. José Nicolau. 

 
Senhor Presidente da Câmara: 
- Sobre a rega do Parque Urbano, disse que os períodos de chuva eram relativamente 

curtos, mas que já tinha sido solicitado aos serviços para comunicarem este facto à empresa 
adjudicatária da manutenção do Parque Urbano; 

- Em relação aos quintais e muros do Casal da Boa Vista, disse que esta zona tinha de ser 
objecto de intervenção, com um levantamento exaustivo das propriedades. Acrescentou que teria 
de haver um plano de intervenção específico; 

- Informou que a Paróquia de Alcoentre já tinha sido notificada para intervir no terreno 
junto ao CREAP. Acrescentou que a citada Paróquia tinha documentação sobre a titularidade do 
terreno e que iriam ser levantados todos os antecedentes, para ver da existência de qualquer ónus. 

 
Senhor Vereador Francisco Salvador: 
Disse que tinha ideia de que o terreno em questão era terreno municipal em 1966 ou 1967. 
 
Senhor Presidente da Câmara: 
Disse que se tinha de ir ao fundo da questão, em relação ao apuramento da propriedade 

do terreno e da existência de eventuais ónus. 
 
Senhor Vice-Presidente da Câmara: 
Disse que iria ver com os serviços competentes a intervenção possível fazer e explicou os 

contactos tidos com a Paróquia de Alcoentre. 
 
Senhor Presidente da Câmara: 
Sobre a declaração de voto apresentada pelo PSD, disse que as questões colocadas iriam 

ter um comentário técnico e, em relação ao Dia Mundial do Livro, disse que o processo da 
Biblioteca Municipal estava em desenvolvimento, estando-se a encontrar os meios adequados 
para a resolução do problema. Historiou a situação de falência da empresa adjudicatária da obra, 
assim como os inconvenientes e atrasos daí decorrentes, assim como deu conta da reunião 
efectuada com a Direcção-Geral do Livro. 
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Senhor Vereador Jorge Abrantes: 
Disse que a intervenção do Senhor Vereador Paulo Rodrigues sobre a Biblioteca 

Municipal revelava que não tinha acompanhado o desenvolvimento do processo, nomeadamente 
na fase complicada de abandono da obra por parte da empresa adjudicatária. Deu, de seguida, 
uma explicação pormenorizada sobre este assunto. 

 
 
Senhor Vice-Presidente da Câmara: 
- Reafirmou as declarações proferidas pelo Senhor Vereador Jorge Abrantes e disse que o 

assunto não devia ser aproveitado para fins pré-eleitorais; 
 - Acrescentou que tinham sido dados os passos necessários e que se estava a encontrar 
soluções para garantir o financiamento da obra. 

 
Senhor Presidente da Câmara: 
Explicou que o envolvimento do Município na promoção da leitura, através de muitas 

actividades, era quase permanente e que não era necessário haver o Dia Mundial do Livro para 
que essas actividades fossem desenvolvidas. 

 
Senhor Vice-Presidente da Câmara: 
Disse que assim que o Director do DOM regressasse de um pequeno período de gozo de 

férias, daria respostas aos ofícios da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia. 
 
Senhor Vereador Jorge Abrantes: 
Informou que a remessa do Relatório de Gestão para os elementos da Assembleia 

Municipal era só com o fim de dar conhecimento do seu conteúdo e não para ser sujeito à 
apreciação e aprovação da Assembleia Municipal e que por isso estava individualizado numa 
pasta própria. 

 
Senhor Presidente da Câmara: 
Deu uma explicação detalhada, conjuntamente com o Director do DAF, sobre as medidas 

já postas em prática em relação à intenção de reduzir o horário de funcionamento dos bares 
Mystic e Jonas. 

 
Senhor Vereador Paulo Rodrigues: 
- Disse que, relativamente ao muro de Ferrel referenciado pelo Senhor Vereador Jorge 

Gonçalves e objecto da Carta do Senhor Marcolino, já em Janeiro de 2008 o referido muro 
estava a ser construído e na altura tinha perguntado se estava licenciado, tendo o Senhor Vice-
Presidente respondido que o assunto estava a ser tratado. Acrescentou que agora confirmava as 
suas suspeitas de que o muro não estava licenciado. 

- Solicitou ao Senhor Vereador Jorge Abrantes que o comentário técnico sobre a questão 
da biblioteca apresentado lhe fosse entregue por escrito. 

 
Vereador Jorge Gonçalves: 
Disse que a lei determinava que a indicação do elemento externo do júri fosse indicado 

de outra forma e leu o articulado regulador desta matéria. Acrescentou que havia um vício de 
forma nos concursos e que chamava a atenção para esse aspecto. Quanto à indicação do Dr. 
Alvarinho Correia para fazer do júri do concurso para Director do DAF, disse que eticamente 
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não achava muito correcto, por o Dr. Alvarinho Correia já ter escrito livros técnicos em co-
autoria com o Dr. José Nicolau. 

 
PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 
ACTAS DE REUNIÕES ANTERIORES: 

 
Foi presente e assinada a acta da reunião camarária realizada no dia 20 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 vinte e 

quatro de Abril corrente, tendo a Câmara verificado e aprovado os saldos de, respectivamente: 
Câmara Municipal (de operações orçamentais): 621.894,69 € (seiscentos e vinte e um mil 

oitocentos e noventa e quatro euros e sessenta e nove cêntimos). 
Câmara Municipal (de operações não orçamentais): 220.544,80 € (duzentos e vinte mil e 

quinhentos e quarenta e quatro euros e oitenta cêntimos). 
 

CORRESPONDÊNCIA: 
 
Foi presente e apreciada a seguinte correspondência: 
 
* E-mail, datado de 23 de Abril de 2009, da Associação de Estudantes da Escola Superior 

de Tecnologia do Mar, solicitando diverso apoio logístico e financeiro para a realização da VIII 
Semana Académica, que decorrerá de 11 a 14 de Maio corrente. 

- Deliberado dispensar o apoio logístico que materialmente seja possível, assumir a 
responsabilidade pelo pagamento das despesas com o fornecimento de refeições na cantina do 
Centro Social, condicionadas à obtenção do parecer do Senhor Vice-Presidente, e conceder um 
subsídio à Associação de Estudantes da ESTM, no valor de 1.000,00 €. 

 
* E-mail, datado de 12 de Abril de 2009, da Associação de Motociclismo de Peniche, 

solicitando a cedência de materiais destinados à montagem de alvos de setas, no edifício-sede 
daquela associação. 

- Deliberado ceder as placas de madeira solicitadas, no valor estimado de 90,00 €. 
 
* Carta, datada de 16 de Abril de 2009, do Atlético Clube de Geraldes, solicitando apoio 

financeiro destinado à aquisição de troféus para o Torneio de Futsal. 
- Deliberado conceder ao Atlético Clube de Geraldes um subsídio, no valor de 70,00 €. 

(P.º 11/03) 
 
* Carta, datada de 23 de Abril de 2009, da Senhora Ivone Santos, solicitando apoio 

logístico e financeiro para a realização de um espectáculo de solidariedade, a favor da Campanha 
Ajudar Mais, que terá lugar no próximo dia 9 de Maio. 

- 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. (P.º 
17) 

 
* Informação n.º 27/2009, datada de 17 de Abril de 2009, dos Serviços de Turismo, 
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solicitando a cedência de apoio logístico a atribuir ao Núcleo de Antigos Alunos da Escola 
Superior de Turismo e Tecnologia do Mar de Peniche, destinado à realização de actividades 
desportivas na praia do Molhe Leste, no próximo dia 9 de Maio. 

- Deliberado dispensar o apoio logístico que materialmente seja possível. 
 
A Câmara tomou ainda conhecimento da seguinte correspondência e expediente: 
 
* Circular n.º 36/2009-PB, datada de 30 de Março de 2009, da Associação Nacional de 

Municípios Portugueses, prestando alguns esclarecimentos relativamente à Taxa de Recursos 
Hídricos. (P.º 16/03) 

 
* Informação, datada de 13 de Abril de 2009, do gabinete de Planeamento da DEPPC, 

apresentando um parecer técnico relativamente ao enquadramento da Reserva Natural das 
Berlengas nos Instrumentos de Gestão Territorial em vigor para o local. 

 
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 Ajuda: 
- Tintas, destinadas ao fogo n.º 43 do Bairro do Calvário, em Peniche, de que é 

arrendatário o Senhor Luís de Deus Feteira Delgado, no valor estimado de 173,26 €. 
Freguesia de São Pedro: 
- 60 m2 de lancil de pedra, 60 m2 de calçada portuguesa 4-5, 3 sacos de cimento e pó de 

pedra, para realização de trabalhos nas escadas da Rua de São Marcos, em Peniche, no valor 
estimado de 788,70 €. 

Freguesia de Conceição: 
- 5 m2 de pedra de calçada, 1 saco de cimento e pó de pedra, para aplicação no passeio da 

Rua Sacadura Cabral, n.os 27, 29 e 31, em Peniche, no valor estimado de 58,90 €. 
Freguesia de Atouguia da Baleia: 
- 1 palete de cimento, 3 paletes de tijolo de 15, 15 m2 de azulejo branco e 20 vergas de 

ferro de 10, para construção das instalações sanitárias do cemitério de Geraldes, no valor 
estimado de 463,79 €. 
 
ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ESCOLARES: 

 
* Foi presente uma informação, datada de 15 de Abril de 2009, da Técnica Superior de 

Serviço Social, dando conhecimento de que um dos alunos foi indevidamente incluído num 
escalão, para efeitos de benefício do direito às comparticipações da Acção Social Escolar e 
apresentando proposta da sua respectiva regularização. 

- Deliberado: 
1.º- Atribuir o restante subsídio até ao valor correspondente ao Escalão A: 29,28 €; 
2.º- Que, doravante, não sejam cobradas as refeições escolares, pois a aluna almoça 

regularmente no refeitório do Agrupamento de Escolas da Escola que frequenta, possuindo um 
apoio complementar por parte de uma auxiliar de acção educativa disponibilizada pelo 
Município. 

 
HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS: 
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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 restauração e bebidas, denominado 

“Sal e Brasa”, sito na Avenida do Mar, n.º 30, em Ferrel, de que é proprietária a firma Mares 
Ofuscantes – Churrascaria e Snack-bar, L.da. 

- Deliberado que seja visado o horário de funcionamento das 8.00 às 2.00 horas, com 
validade até 30 de Abril de 2010. 

 
* Das 9.00 às 4.00 horas, para o estabelecimento de bebidas, denominado “Bar da Praia”, 

sito na Praia do Baleal, de que é proprietária a firma André Nunes, Unipessoal, L.da. 
- Deliberado que seja visado o horário de funcionamento das 9.00 às 4.00 horas, com 

validade até 30 de Abril de 2010. 
 
* Das 20.00 às 8.00 horas, para o estabelecimento de bebidas, denominado “Casa do 

Cais” Bar Discoteca, sito na Avenida do Porto de Pesca, Lote 8, em Peniche, de que é 
proprietário o Senhor Vasco Norberto Santos Mota. 

- Deliberado indagar junto da Junta de Freguesia de Ajuda, da PSP e dos serviços 
municipais se existem reclamações sobre o horário de funcionamento do estabelecimento. 

 
* Das 8.00 às 3.00 horas, para o estabelecimento de bebidas, denominado “Zona R”, sito 

na Rua das Escolas, n.º 25, em Atouguia da Baleia, de que é proprietário o Senhor Romão 
Alexandre Garcia dos Santos, já presente em reunião anterior. 

- Deliberado indagar, novamente, junto da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia se 
lhe foram apresentadas reclamações sobre o horário de funcionamento do estabelecimento e, em 
caso negativo, qual o motivo porque sugerem a sua redução. 

Deliberado, ainda, solicitar à GNR que informe se tem registo de participações sobre o 
horário de funcionamento do estabelecimento. 

 
CONCURSO PÚBLICO PARA EXECUÇÃO DA EMPREITADA “BENEFICIAÇÃO DE 
ARRUAMENTOS NA CIDADE DE PENICHE”: 
 

* Foi presente uma informação da DPOI, datada de 27 de Abril de 2009, propondo a 
abertura de concurso público para a execução da empreitada referida em epígrafe. 

- Deliberado: 
1.º- Aprovar o programa de concurso, o caderno de encargos e os projectos que 

constituem as peças concursais da empreitada. 
2.º- Autorizar a realização de concurso público, nos termos previstos no Código dos 

Contratos Públicos, fixando-se a base do concurso em 189.060,42 €, a acrescer de IVA. 
3.º- Designar para constituírem o júri de concurso: Como elementos efectivos os 

Senhores Vice-Presidente da Câmara Municipal, que presidirá, Eng.º Francisco Silva, que 
substituirá o presidente nas suas faltas e impedimentos e Eng.ª Florinda Monteiro; Como 
elementos suplentes os Senhores Eng.º José Coelho e Eng.º Filipa Clara. 

4.º- Designar o júri como órgão competente para prestar os esclarecimentos, nos termos 
previstos no artigo 50.º do Código dos Contratos Públicos. 
 
CONCURSO PÚBLICO PARA EXECUÇÃO DA EMPREITADA “RECUPERAÇÃO DO 
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FOSSO DA MURALHA DE PENICHE”: 
 

* Foi presente uma informação da DPOI, datada de 24 de Abril de 2009, apresentando 
uma proposta de rectificação da deliberação de constituição das comissões de acompanhamento 
do concurso referido em epígrafe. 

- Deliberado: 
1.º- Nomear como peritos agregados à Comissão, para acompanhamento do processo 

concursal supracitado, os técnicos Dr.ª Isabel Vargas, Eng.os Carlos Azevedo e Ricardo Esteves, 
todos do IPTM; 

2.º- Nomear como secretário da CAC o Eng.º José Pires, com efeitos reportados a 14 de 
Agosto de 2008; 

3.º- Nomear para prestar apoio administrativo ao concurso a Assistente Técnica Maria 
Salomé Vala. 

 
PATRIMÓNIO: 

 
Alienação de terrenos: 
 

* Requerimento, em nome de Francisco Santos Afonso, solicitando a alienação de uma 
parcela de terreno, com a área de 230,92 m2, sita na Avenida 25 de Abril, n.º 29, em Ferrel. 

- Deliberado alienar a parcela de terreno ao preço de 12,00 €/m2. 
Deliberado, ainda, encarregar a DEPPC de confirmar a área a alienar. 
 
* Requerimento, em nome de Bertolino Ferreira da Silva, solicitando a alienação de uma 

parcela de terreno, sita na Rua das Camélias, em Ferrel. 
- Deliberado alienar ao requerente a parcela de terreno, com a área de 33,14 m2, ao preço 

de 12,00 €/m2. 
Deliberado, ainda, promover a desafectação do domínio público e integração no domínio 

privado municipal da parcela a alienar e dar conhecimento desta deliberação ao Senhor Joaquim 
da Conceição Emídio. 

 
PEDIDOS DE INFORMAÇÃO PRÉVIA: 

 
* Foi presente um pedido de informação prévia, em nome de Eduardo José Batista Rosa, 

para construção de um condomínio, sito em Cabanas e Estrada, no Lugar da Estrada. 
- Deliberado aprovar a proposta de ordenamento da DEPPC e dar conhecimento ao 

requerente. 
 

LICENCIAMENTO DE OBRAS PARTICULARES: 
 
Foram presentes e apreciados os seguintes processos para licenciamento de obras: 
 
* Proc.º N.º 33/09, em nome de Manuel José Oliveira Nita, para proceder à ampliação e 

alteração de uma moradia, sita no Largo do Visconde, em Peniche. 
- Deliberado aceitar a cedência gratuita ao Município de Peniche da parcela de terreno a 

integrar na via pública, com a área de 22,00 m2, conforme previsto na planta de implantação. 
 
* Proc.º N.º 350/08, em nome de Rodrigo de Jesus Silvério, para proceder à legalização 

de arrecadações, sitas na Rua do Talefe, n.º 1, em Ferrel, já presente em reuniões anteriores. 
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- Deliberado aprovar, devendo ser apresentados os projectos de especialidades. 
 
* Proc.º N.º 101/09, em nome do Centro Paroquial de Bem-Estar Social de Atouguia da 

Baleia, para construção de Lar de 3.ª Idade, na Rua Vitor Baltazar, em Atouguia da Baleia. 
- Deliberado aprovar o projecto de arquitectura, nos termos e condições dos pareceres da 

DGUO, Segurança Social, Delegação de Saúde e SNB, devendo apresentar os projectos de 
especialidades. 

 
Foi ainda presente o seguinte expediente relativo a obras particulares: 
 
* Requerimento, em nome de Fábio Moisés Ferreira Costa, solicitando a emissão de uma 

declaração comprovativa em como pode utilizar os terrenos agrícolas que ocupa junto à 
Barragem de S. Domingos para o fim que se propõe, para efeitos de candidatura ao IFADAP. 

- Deliberado remeter a informação dos SMAS à ARHTejo e solicitar-lhe parecer sobre o 
assunto. 

 
REPOSIÇÃO DA LEGALIDADE NA ZONA DA ÁGUA DOCE: 

 
O Senhor Presidente deu uma informação pormenorizada das reuniões efectuadas com a 

ARHTejo, a CCDRLVT e outras entidades, assim como dos trâmites já efectuados para a 
reposição da legalidade na zona da Água Doce. Comunicou que tinha sido definida uma 
metodologia de todas as intervenções a levar a efeito para repor a legalidade naquela zona. 

Os Chefes da DGUO e da DEPPC apresentaram, em formato digital, a caracterização 
daquele território, incluído na UOPG9. 

Por último, o Senhor Presidente afirmou que este processo iria exigir a assumpção das 
respectivas responsabilidades de cada entidade envolvida. 

A Câmara tomou conhecimento. 
 

ENCERRAMENTO: 
 
Sendo dezoito horas e dez 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,                                         , Director de Departamento de Administração e Finanças, 
a subscrevo e assino. 

 
 


