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ACTA N.º 20/2009 
 
         ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 
         REALIZADA NO DIA 18 DE MAIO DE 2009: 
 
Aos dezoito dias do mês de Maio 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 DE AUDIÇÃO DO PÚBLICO 

 
No período reservado à audição do público, intervieram: 
 
- Raul Correia, que mostrou fotografias sobre o material utilizado no interior das paredes 

encostadas da sua casa como isolamento térmico, dizendo que era diferente do material 
mencionado na ficha técnica. 

O Senhor Presidente informou que o Consultor Jurídico para a área do urbanismo já tinha 
emitido parecer sobre a entrega de nova ficha técnica e leu a conclusão do mesmo. Acrescentou 
que o referido parecer iria ser junto ao processo respectivo e ser fornecida fotocópia a Raul 
Correia. 

O Senhor Vereador Francisco Salvador disse que, após ter lido o parecer em questão, lhe 
tinha suscitado a dúvida de, se a casa fosse vendida e celebrada escritura para o efeito, qual seria 
a ficha técnica válida a ser apresentada no acto de celebração da escritura. 

A Chefe da Divisão Administrativa esclareceu que seria a primeira ficha técnica. 
O Senhor Raul Correia perguntou se tinham sido enviados os projectos do revestimento 

térmico para o INCI, a fim daquela entidade poder constatar as desconformidades com a ficha 
técnica. 

O Senhor Presidente disse que o Director do DPGU não podia estar na presente reunião, 
por ter ido a uma consulta médica, e comunicou que o Senhor Raul Correia poderia colocar as 
perguntas que entendesse, que seriam posteriormente respondidas por escrito. 

O Senhor Raul Correia disse que, como a segunda ficha técnica não estava em 
conformidade com os projectos do revestimento térmico, se deveria denunciar o facto ao INCI. 
Acrescentou que, perante o que tinha dito, se provava que tanto o responsável técnico, como o 
promotor sabiam que tinham mentido à Câmara e que, perante esse facto, nada lhes acontecia. 

O Senhor Presidente disse que a Câmara tinha feito tudo o que estava ao seu alcance, 
nomeadamente encurtamento de prazos e respostas imediatas. Disse ainda que iria mandar o 
parecer jurídico para o DPGU, a fim de actuar em conformidade com o seu conteúdo. 

 
PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 
No período Antes da Ordem do Dia, usaram da palavra os seguintes membros da Câmara: 
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Senhor Presidente da Câmara: 
- No dia 12 de Maio, reuniu com o Secretário de Estado de Ordenamento do Território, 

para discutir o acordo sobre as formas e prazos de adequação dos PDM ao PROTOVT; 
- No dia 12 de Maio, efectuou uma reunião com a Lusitânia Gás, para tratar de aspectos 

técnicos sobre o fornecimento de gás natural ao Município de Peniche; 
- No dia 12 de Maio, reuniu com a Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, informando 

que na agenda da referida reunião constavam onze assuntos; 
- No dia 13 de Maio, efectuou uma reunião de preparação para a comemoração do Dia 

Nacional do Pescador; 
- No dia 13 de Maio, participou numa sessão de informação sobre as novas estruturas de 

saúde e de apresentação dos respectivos directores. Informou que iria solicitar uma reunião ao 
Presidente da ARS de Lisboa e Vale do Tejo; 

- No dia 14 de Maio, participou, na sequência da reunião com a Junta de Freguesia de 
Atouguia da Baleia, numa visita à Fonte Gótica; 

- No dia 14 de Maio, participou numa reunião para operacionalização do MANIFesta/2009; 
- No dia 15 de Maio, participou na primeira reunião COMAC, relativo ao novo regime 

jurídico de instalação e de modificação dos estabelecimentos de comércio a retalho e dos 
conjuntos comerciais. Informou que o Presidente da Câmara do Cadaval tinha sido eleito 
Presidente da COMAC e deu uma explicação sobre a composição e o funcionamento da citada 
comissão. 

 
Senhor Vice-Presidente da Câmara: 
- Comunicou que tinha efectuado uma reunião com a Direcção do PAC, tendo informado 

sobre os assuntos tratados, nomeadamente em relação à utilização das Piscinas Municipais para 
treino dos seus atletas e ao empréstimo de viatura para as deslocações; 

- Disse que tinha participado na reunião de elaboração do Mapa de Obras, onde tinham 
sido tidas em conta as propostas dos Presidentes das Juntas de freguesia, referindo também as 
obras municipais em curso; 

- Informou que tinha reunido com a Junta de Freguesia da Ajuda, para discussão de 
assuntos de interesse para aquela Freguesia e que tinha participado na reunião com a Junta de 
Freguesia de Atouguia da Baleia, em que tinham sido discutidos diversos assuntos 
nomeadamente feito um ponto de situação em relação à Fonte Gótica; 

- Disse também que tinha participado era reunião do Conselho Geral da Escola EB 2, 3 
de Atouguia da Baleia para eleição do Director do Agrupamento e que se tinha deslocado à 
DREL para tratar de diversos assuntos, nomeadamente o piso do Pavilhão D. Luís de Ataíde; 

- Comunicou ainda que tinha participado numa reunião com a Direcção do Clube de 
Motards de Peniche, sobre as actividades a levar a efeito no corrente ano, assim como tinha 
também participado na reunião com a Lusitânia Gás, referindo os assuntos tratados; 

- Por último, referiu os eventos em que tinha participado no último fim-de-semana, 
nomeadamente na bênção das fitas da ESTM, no espectáculo de fados organizado por estudantes 
do IPL, no encontro de bandas filarmónicas, organizado pela Banda “A Serrana”, no torneio de 
sueca da Coimbrã, no intercâmbio levado a efeito pela Associação de Melhoramentos de Casais 
do Júlio com uma congénere de Lisboa e no concerto do Coral de Stella Maris. 

 
Senhor Vereador Jorge Abrantes: 
- Lembrou que a conduta de abastecimento de água passava pelo talude da Fonte Gótica, 

factor a ter em consideração em relação às obras de reparação a levar a efeito naquele 
monumento; 
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- Sobre a comemoração do Dia Nacional do Pescador, informou que tinha reunido com a 
Comissão de Avaliação dos Grupos de Acção Costeira, para aprovação de candidaturas; 

- Comunicou também que o Conselho de Administração dos SMAS tinha tomado posição 
sobre a resposta da CCDRLVT em relação às descargas da ETAR de Peniche. Acrescentou que 
havia a intenção de recorrer da decisão; 

- Disse que tinha participado numa reunião com os técnicos associados ao processo de 
certificação de qualidade dos serviços de higiene e limpeza, para análise dos aspectos apontados 
pela última auditoria, no sentido de os melhorar; 

- Por último, comunicou que tinha também participado na reunião da comissão de 
acompanhamento das candidaturas ao QREN. 

 
Senhor Vereador Francisco Salvador: 
- Solicitou um relatório sucinto sobre as actividades da Comissão de Vigilância 

Alimentar dos últimos seis meses; 
- Disse que tinha lido nos jornais o ranking dos prazos de pagamento a fornecedores e 

que Peniche estava numa posição mediana no distrito de Leiria. Referiu que o citado prazo 
aumentou 29 dias desde Junho do ano passado, apesar do recurso ao programa “Pagar a Tempo e 
Horas”; 

- Disse também que em Junho próximo acabava o contrato de arrendamento do edifício 
onde estavam sediadas algumas associações, tais como a Arméria. Referiu que aquela renda 
poderia ser poupada, se se conseguisse arranjar outra solução, no quadro dos edifícios municipais 
ou pelo menos renovar por um período curto, para se arranjar alternativa entretanto; 

- Disse ainda que já tinha alertado duas vezes para o problema da rega de produtos 
hortícolas com água do esgoto, em Ferrel, e perguntou se já se tinha efectuado alguma diligência 
sobre o assunto; 

- Relativamente ao incidente com uma viatura no Cais do Portinho do Meio, que tinha 
abalroado um barco, sugeriu que fossem colocados pinos no enfiamento do passeio existente, 
para não permitir o estacionamento de viaturas. 

 
Senhor Vereador Paulo Rodrigues: 
- Disse que, na sequência da aprovação do projecto de ampliação do Cemitério da Serra 

d’El-Rei, tinha sugerido que fosse feita uma reunião com a Comissão da Igreja, a Junta de 
Freguesia respectiva e a Câmara. Acrescentou que tinha visto publicado no Jornal da Serra d’El-
Rei o projecto do Cemitério em questão, sem que se tivesse efectuado a referida reunião, o que 
em sua opinião não era muito curial, uma vez que se tinha tornado público o projecto, sem que 
primeiro se tivesse falado com a Comissão da Igreja, dando a ideia de se estar a pressionar os 
membros da referida Comissão; 

- Comunicou também que no mesmo jornal, era dito que a Câmara estava a elaborar o 
projecto da nova sede da Junta de Freguesia, e dado que o mesmo não tinha ainda sido aprovado 
pela Câmara, perguntou se era correcto que o projecto fosse tornado público sem ser analisado 
primeiramente pelo Executivo; 

- Salientou que a forma de dar a conhecer às pessoas assuntos que deveriam ser antes 
aprovados pela Câmara, ultrapassando as pessoas que decidiam, não lhe parecia uma actuação 
democrática. Frisou que não estava a pôr em causa a elaboração dos projectos; 

- Perguntou qual era a estimativa de custos da nova sede da Junta de Freguesia de Serra 
dÉl-Rei, assim como o prazo de execução da obra, e se já havia decisão para o actual edifício e 
para o espaço previsto para o Museu daquela Vila; 

- Sobre a declaração por si apresentada na reunião de 4 de Maio passado, perguntou se já 
havia alguma resposta da parte do Presidente da Câmara; 
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- Perguntou ainda qual era o ponto de situação do processo de Carlos Vitorino, sobre um 
loteamento na Papôa; 

- Solicitou ainda que lhe fosse facultada cópia da alínea e) do n.º 15 do ponto 1 do 
Programa de Concurso do Fosso da Muralha. 

 
Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 
- Disse que tinha sabido que o Senhor Vereador Jorge Abrantes tinha afirmado na última 

sessão da Assembleia Municipal que o Tribunal de Contas tinha solicitado explicação para a 
ultrapassagem da capacidade de endividamento ocorrida no exercício de 2002 e solicitou cópia 
do ofício do Tribunal de Contas e da justificação apresentada pela Câmara; 

- Disse também que a Câmara agora alugava autocarros a empresas privadas para fazer 
viagens e perguntou quantos autocarros tinham sido alugados e a que empresas. 

 
Senhor Presidente da Câmara: 
- Em relação ao pedido de relatório sobre a actividade da Comissão de Vigilância 

Alimentar, disse que poderia fornecer relativo a 2008; 
- Sobre o arrendamento do edifício que servia de sede a várias associações, disse que iria 

tentar encontrar um espaço alternativo e que iria estudar as condições contratuais do 
arrendamento; 

- Disse também que iria encarregar o Comandante Operacional Municipal de perceber as 
razões a que levaram à ocorrência verificada no Cais do Portinho do Meio; 

- Quanto à publicação das memórias descritivas do alargamento do Cemitério e da nova 
sede da Junta de Freguesia de Serra d’El-Rei no seu jornal, afirmou que a Câmara estava a 
elaborar os referidos projectos com o envolvimento da referida Freguesia e que os respectivos 
projectos viriam à Câmara em tempo oportuno, para serem apreciados; 

- Acrescentou que pensava que era neste momento é que as referidas memórias 
descritivas deveriam ser divulgadas para permitir a participação das pessoas; 

- Frisou que esta actuação era uma prova de democracia, porque envolvia todas as 
pessoas de forma a que pudessem dar as suas opiniões sobre assuntos que lhes diziam respeito. 

 
Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 
Perguntou se os projectos, antes de serem entregues à Junta de Freguesia, seriam 

aprovados pela Câmara, e se assim fosse, achava mal que os estudos prévios tivessem sido 
publicados antes de ter sido dado conhecimento dos mesmos à Câmara. Acrescentou que esta 
actuação constituía um problema de democracia interna da Câmara. 

 
Senhor Presidente da Câmara: 
Disse que os projectos estavam a ser trabalhados pelos serviços municipais e que viriam a 

reunião de Câmara para aprovação. 
 
Senhor Vereador Paulo Rodrigues: 
Perguntou se ainda estava prevista a realização de uma reunião com a Comissão da Igreja 

da Serra d’El-Rei sobre a ampliação do Cemitério. 
 
Senhor Vice-Presidente da Câmara: 
- Comunicou que já tinha falado com um membro e que faltava um documento do 

Patriarcado; 
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- Sobre o Museu da Serra d’El-Rei, disse que havia um protocolo que estabelecia qual o 
apoio da Câmara e qual a responsabilidade da Junta de Freguesia e sobre a actual sede, disse que 
seria vendida e que a receita arrecadada seria para custear a recuperação da nova sede. 

 
Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 
Perguntou quem estava a elaborar o projecto de recuperação da Fonte Gótica e qual o seu 

custo. 
 
Senhor Presidente da Câmara: 
- Disse que o projecto estava a ser elaborado pelo Arquitecto Grandela e que seria a 

Câmara a suportar o seu custo; 
- Informou que só saberia o prazo de execução da nova sede da Junta da Serra d’El-Rei 

depois de concluído o projecto e que ficaria em aberto o destino a dar a instalação inicial do 
Museu daquela povoação; 

- Quanto ao processo de Carlos Vitorino disse que o Director do DPGU daria uma 
explicação sobre o mesmo; 

- Por último disse que rejeitava em absoluto a interpretação de ter havido uma atitude não 
democrática em relação à publicação das memórias descritivas da ampliação do Cemitério e da 
nova sede da Junta de Freguesia da serra d’El-Rei no seu jornal. 

 
Senhor Vereador Jorge Abrantes: 
- Disse que não se percebia muito bem quais os cálculos efectuados pela DGAL, para 

determinação dos prazos de pagamento a fornecedores e que os dados reflectiam de facto uma 
situação de agravamento de 29 dias; 

- Sobre a questão de rega de produtos hortícolas com água dos esgotos, em Ferrel, disse 
que os SMAS tomaram nota do alerta e iriam averiguar uma eventual alteração nos seus 
equipamentos de saneamento; 

- Forneceu cópia do ofício do Tribunal de Contas e da resposta dada pela Câmara ao 
Senhor Vereador Jorge Gonçalves. 

 
Senhor Vice-Presidente da Câmara: 
Informou que a Câmara tinha promovido uma iniciativa e que para o efeito tinha alugado 

três autocarros a uma empresa da especialidade. 
 
Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 
Informou que o Senhor Augusto Correia, elemento da Comissão de Festas de Nossa 

Senhora da Boa Viagem, tinha falecido e propôs que fosse aprovado um voto de pesar. 
A Câmara deliberou aprovar um voto de pesar pelo infausto acontecimento e apresentar 

condolências à família enlutada. 
 
Senhor Vereador Paulo Rodrigues: 
Alertou para o facto de um armazém abandonado frente à Rodoviária do Tejo ser 

utilizado para actividades ilícitas. 
 
Senhor Presidente da Câmara: 
- Disse que o assunto já estava a ser resolvido e transmitiu as medidas já tomadas. 
- Em relação ao MANIFesta, convidou os membros da Câmara a participar no evento, 

que terá o seu início na próxima Quinta-feira, pelas 18.00 horas. 
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PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
 

ACTAS DE REUNIÕES ANTERIORES: 
 
Foi presente e assinada a acta da reunião camarária realizada no dia 11 de Maio corrente, 

tendo sido previamente distribuídas fotocópias pelos Senhores Vereadores. 
 

BALANCETES: 
 
Foi presente o balancete dos fundos da tesouraria da Câmara Municipal do dia quinze de 

Maio corrente, tendo a Câmara verificado e aprovado os saldos de, respectivamente: 
Serviços Municipalizados (de operações orçamentais): 551.340,75 € (quinhentos e 

cinquenta e um mil trezentos e quarenta euros e setenta e cinco cêntimos). 
Serviços Municipalizados (de operações não orçamentais): 195.052,11 € (cento e noventa 

e cinco mil cinquenta e dois euros e onze cêntimos). 
 

CORRESPONDÊNCIA: 
 
Foi presente e apreciada a seguinte correspondência: 
 
* E-mail, datado de 14 de Maio de 2009, da Acústica Médica, solicitando autorização 

para proceder à ocupação da via pública, no Largo Nossa Senhora da Guia, em Ferrel, para a 
realização de uma acção de rastreio auditivo, no próximo dia 30 de Junho. 

- Deliberado autorizar o solicitado. (P.º 17) 
 
* Carta, com a ref.ª 20/DI, datada de 14 de Maio de 2009, da Cercipeniche, solicitando 

autorização para a realização da actividade “Caminhada da Solidariedade”, no próximo dia 23 de 
Maio. 

- Deliberado autorizar. (P.º 11/03) 
 
* E-mail, datado de 13 de Maio de 2009, da Cercipeniche, solicitando o fornecimento 

gratuito de cerca de 100 refeições na Cantina do Centro Social do Pessoal da Câmara Municipal 
de Peniche, no âmbito da iniciativa “Todos na Canoa com o Pirilampo”, que terá lugar no 
próximo dia 20 de Maio. 

- Deliberado assumir a responsabilidade pelo pagamento das despesas com o 
fornecimento da refeição na cantina do Centro Social.  

 
* Carta, com a ref.ª 53/D/09, datada de 15 de Maio de 2009, da Associação dos 

Bombeiros Voluntários de Peniche, solicitando apoio técnico e material destinados à construção 
das infraestruturas de apoio às caravanas, a instalar no terreno contíguo ao seu quartel, durante a 
realização do evento MANIFesta. 

- Deliberado autorizar. (P.º 36/03) 
 
* Ofício n.º 347, datado de 5 de Maio de 2009, da Junta de Freguesia de Atouguia da 

Baleia, remetendo cópia do projecto de remodelação do jardim lateral à Igreja de São Leonardo, 
em Atouguia da Baleia. 

- Deliberado solicitar o parecer do IGESPAR, após a junção dos elementos constantes da 
informação do DPGU, de 15 de Maio de 2009. 
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* Carta, datada de 4 de Maio de 2009, do Clube Lazer Sant’Ana, solicitando a cedência 
de diverso apoio logístico para a realização do Torneio de Pétanca, que se realizará no próximo 
dia 15 de Agosto. 

- Deliberado dispensar o apoio logístico que materialmente seja possível. (P.º 11/03) 
 
* Ofício n.º 97, datado de 28 de Abril de 2009, da Junta de Freguesia de Ajuda, 

solicitando a atribuição de um subsídio, destinado a comparticipar nas despesas a efectuar com a 
realização de três espectáculos, nos Bairros de Santa Maria, Prageira e Vila Maria, durante as 
comemorações dos Santos Populares. 

- Deliberado conceder à Freguesia de Ajuda um subsídio, no valor de 1.500,00 €.  
 
* Ofício n.º 348, datado de 5 de Maio de 2009, da Junta de Freguesia de Atouguia da 

Baleia, remetendo cópia do projecto de remodelação elaborado para o jardim do Bairro do 
Capitão, naquela Vila. 

- Deliberado aprovar o projecto. (P.º 28) 
 
* Ofício n.º 84, datado de 1 de Abril de 2009, da Junta de Freguesia de Ajuda, solicitando 

a atribuição de um subsídio, destinado à aquisição de 430 sacos de cimento. 
- Deliberado à Freguesia de Ajuda um subsídio, no valor de 1.698,00 €. (P.º 28) 
 
* Informação n.º 13/09, datada de 13 de Maio de 2009, do Pelouro do Desporto, dando 

conhecimento da realização do II Torneio Nacional de Beach Rugby Sub 14. 
- Deliberado autorizar.  
 
* Informação n.º 23, datada de 14 de Maio de 2009, do Departamento de Energia e 

Ambiente, apresentando uma proposta de substituição do semi-reboque da Resioeste alugado à 
autarquia. 

- Deliberado concordar com a proposta apresentada. 
 
* Carta, datada de 4 de Maio de 2009, da Associação de Futebol de Leiria, remetendo 

convite para as comemorações do seu 80.º aniversário, que terá lugar no próximo dia 22 de 
Maio. 

- Tomado conhecimento e deliberado saudar a Associação de Futebol de Leiria pela 
efeméride 

 
* Informação, datada de 15 de Maio de 2009, da Técnica Superior de Recreação, Lazer e 

Turismo, remetendo o programa de actividades referentes às Comemorações do “Dia Mundial da 
Criança”, que terá lugar no próximo dia 1 de Junho. 

- Deliberado autorizar. 
 
A Câmara tomou ainda conhecimento da seguinte correspondência e expediente: 
 
* Ofício n.º 234, datado de 18 de Maio de 2009, dos Serviços Municipalizados, dando 

conhecimento da sua deliberação tomada relativamente à notificação enviada pela Inspecção 
Geral do Ambiente e do Ordenamento do Território para pagamento de uma coima relativa à 
ETAR de Peniche e da apreciação efectuada pela Sérvulo & Associados/Sociedade de 
Advogados, RL, a qual aponta para a impugnação da decisão da IGAOT, e do despacho do 
Senhor Presidente que concordou com a deliberação dos SMAS e com a decisão de impugnação. 
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* Informação, datada de 14 de Maio de 2009, da Técnica Superior Célia Serôdio, dando 
conhecimento do recebimento da Decisão de Aprovação, do Termo de Aceitação da Decisão de 
Aprovação e do Contrato de Objectivos referente à candidatura a Gabinete de Inserção 
Profissional (GIP), enviados pela Delegação Regional de Lisboa e Vale do Tejo – Direcção de 
Serviços de Emprego e Formação Profissional. 

 
* Informação, datada de 4 de Maio de 2009, do Técnico Superior de Geografia, dando 

conhecimento da submissão das candidaturas de Beneficiação da Estrada Municipal N.º 578 e 
Construção da Biblioteca Municipal de Peniche (BM2) – 2.ª fase ao Eixo 3 ao Mais Centro – Pro-
grama Operacional da Região Centro. 

 
* Carta, da Sociedade de Advogados Fernanda Maças e Manuel Rodrigues, remetendo 

parecer relativamente às alegadas irregularidades verificadas no processo de construção de uma 
moradia, sita em Serra d’El-Rei, de que é proprietário o Senhor Raul Correia. 

 
* Carta, datada de 12 de Maio de 2009, da Associação Comercial, Industrial e de 

Serviços do Concelho de Peniche, agradecendo o apoio prestado durante a realização da Mini-          
-Feira da Páscoa, que se realizou de 10 a 12 de Abril passado. (P.º 37) 

 
ALTERAÇÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS – MODIFICAÇÃO N.º 5: 

 
- A Câmara deliberou aprovar, com a abstenção do Senhor Vereador Paulo Rodrigues, 

que declarou abster-se por a alteração reforçar a rubrica da despesa para pagamento dos 
autocarros alugados para o passeio a Mora, a alteração n.º 4 ao Orçamento da Despesa, para o 
ano em curso, a qual regista o valor de 112.500,00 € em reforços e anulações de despesas 
correntes e 8.500,00 € em reforços e anulações de despesas de capital. 

 
- A Câmara deliberou aprovar, com a abstenção do Senhor Vereador Paulo Rodrigues, 

que declarou abster-se por a alteração reforçar a rubrica da despesa para pagamento dos 
autocarros alugados para o passeio a Mora, a alteração n.º 4 ao Plano Plurianual de 
Investimentos, para o ano em curso, a qual regista o valor de 8.500,00 € em reforços e em 
anulações. 

 
- A Câmara deliberou aprovar, com a abstenção do Senhor Vereador Paulo Rodrigues, 

que declarou abster-se por a alteração reforçar a rubrica da despesa para pagamento dos 
autocarros alugados para o passeio a Mora, a alteração n.º 1 ao Plano de Actividades Municipais, 
para o ano em curso, a qual regista o valor de 9.000,00 € em reforços em anulações. 

 
APOIO ÀS FREGUESIAS DO CONCELHO: 

 
* Na sequência de pedido apresentado pela Junta de Freguesia de Ajuda, a Câmara 

deliberou ceder os materiais que a seguir se indicam: 
- 4 tubos PVC 315 e 4 grelhas para sumidouros, para colocação na Zona Industrial do 

Abalo, em Peniche, no valor estimado de 172,20 €. 
 

CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLOS: 
 

* Foi presente, para efeitos de aprovação, o texto do protocolo a celebrar com a 
Federação de Triatlo de Portugal para a realização do XXVI Triatlo de Peniche. 
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- Deliberado aprovar o texto do protocolo a celebrar. 
 
* Foi presente uma informação, datada de 11 de Maio de 2009, do Gabinete de Apoio ao 

Presidente da Câmara, propondo a assinatura ao aditamento específico ao protocolo de 
cooperação técnica e científica a celebrar com a Escola Superior de Turismo e Tecnologia do 
Mar do IPL, o qual visa a realização de um projecto de animação turística no âmbito do Festival 
Sabores do Mar, denominado “Os Piratas”. 

- Deliberado aprovar o texto do aditamento específico ao protocolo de cooperação técnica 
e científica, celebrado entre o Instituto Politécnico de Leiria e o Município de Peniche. 

 
HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS: 

 
Acompanhados dos pareceres da respectiva Junta de Freguesia, foram presentes, para 

efeitos de visto, os seguintes pedidos de horário de funcionamento, para os estabelecimentos que 
a seguir se indicam, os quais foram objecto das seguintes deliberações: 

 
* Das 10.00 às 24.00 horas, para o estabelecimento de restauração, denominado “Pronto a 

Comer Santana”, sito na Rua das Traineiras, n.º 7, em Peniche, de que é proprietária a Senhora 
Inácia Maria Raposo Caldas. 

- Deliberado que seja visado o horário de funcionamento das 10.00 às 24.00 horas, com 
validade até 31 de Maio de 2010. 

 
* Das 7.00 às 22.00 horas, para o estabelecimento de bebidas, denominado “Pastelaria 

Âncoras Doces”, sito na Rua das Âncoras, n.º 22, em Peniche, de que é proprietária a Senhora 
Maria Odete Marques de Oliveira Mões. 

- Deliberado que seja visado o horário de funcionamento das 7.00 às 22.00 horas, com 
validade até 31 de Maio de 2010. 

 
ROTA REDE NATURA DO OESTE: 
 

* Foi presente uma informação, datada de 15 de Maio de 2009, do Técnico Superior de 
Geografia, apresentando uma proposta para a construção de uma ponte, em conjunto com o 
Município da Lourinhã, sobre a linha-de-água que constitui os limites dos dois concelhos. 

- Deliberado concordar com a proposta apresentada. 
 

PATRIMÓNIO: 
 

Desafectação de terrenos do domínio público: 
 
* Foi presente uma informação, datada de 15 de Maio de 2009, do Notário Privativo, 

acompanhada do respectivo processo, sugerindo que se considere desafectada do domínio 
público uma parcela de terreno, com a área de 3,32 m2, sita em Sant’Ana, na freguesia de 
Conceição, para integração no domínio privado do Município, uma vez que no respectivo 
inquérito não foi apresentada qualquer reclamação. 

- Deliberado propor à Assembleia Municipal a desafectação da parcela de terreno do 
domínio público do Município, nos termos da alínea b) do n.º 4 do artigo 53.º da Lei n.º 169/99, 
de 18 de Setembro. (32/03) 
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Extracção de resina no pinhal municipal: 
 
 * Foi presente a informação n.º 13, datada de 12 de Fevereiro de 2009, da Divisão de 
Ambiente e Serviços Urbanos, informando da existência de condições favoráveis em 2009 para a 
extracção de resina no pinhal municipal, devendo a Câmara, caso entenda, proceder à consulta 
prévia de 3 prestadores de serviço, a fim de se realizar a respectiva adjudicação.  

- Deliberado autorizar a realização de um procedimento por consulta prévia a três 
prestadores de serviços para a adjudicação do serviço de extracção de resina no pinhal municipal 
do Vale Grande em 2009, nas condições propostas na informação do DEA/DASU, de 12 de 
Fevereiro de 2009. 

 
DIA NACIONAL DO PESCADOR: 
 

A Câmara deliberou aprovar o programa proposto para comemorar o Dia Nacional do 
Pescador, que decorrerá no próximo dia 31 de Maio, bem como a realização da sua reunião 
extraordinária nele prevista, no mesmo dia, pelas 15.30 horas, no Largo da Ribeira, em Peniche, 
para homenagem aos pescadores de Peniche. 
 
DIA NACIONAL DO PESCADOR – HOMENAGENS: 

 
Como forma de assinalar o Dia Nacional do Pescador, à semelhança dos anos anteriores e 

na sequência de propostas do Sindicato dos Trabalhadores da Pesca do Centro, da CAPA – Coo-
perativa dos Armadores da Pesca Artesanal, CRL e AMAP – Associação dos Armadores de 
Pesca do Centro, a Câmara deliberou prestar homenagem à seguinte personalidade, como forma 
de, por esta via, homenagear as Gentes do Mar, que pela sua dedicação à causa da pesca, é 
merecedor de reconhecimento público: 

“Homenagem a Estêvão Alexandre Henriques: 
Nascido em 1942, natural da vizinha Lourinhã, o nosso homenageado estudou nos 

seminários de Santarém e Almada. Deixou o seminário para se dedicar ao que será parte da sua 
vida: a electricidade e a electrónica. 

Chamado ao serviço militar em 1964, foi colocado em Tavira, com o propósito de fazer o 
Curso de Sargentos Milicianos. Ainda nesse ano, passa para a Escola de Sargentos de paço de 
Arcos para fazer o curso de Rádio Montador. 

Em 1965 é destacado para a Guiné como Furriel Miliciano, no batalhão de caçadores 
1858. 

Em 1967 é convidado a integrar a Firma Electrónica Naval na nossa cidade de Peniche, 
com o cargo de Rádio-Técnico. 

A sua experiência militar contribui igualmente para o alargamento dos seus 
conhecimentos na área em que ele se distingue enquanto profissional, assumindo a condição de 
empresário em 1970, com a oficina de reparação e venda de equipamentos electrónicos navais 
que singra até hoje em Peniche. 

Durante 40 anos impulsionou diversas marcas a nível nacional no sector das pescas. 
Ao longo dos seus 40 anos de actividade, e além da venda de equipamentos electrónicos, 

fez também instalações em traineiras e barcos de pesca do alto, bem como em embarcações de 
pequeno porte e recreio. 

Nos anos 70, equipa o primeiro barco de pesca do alto, o Trio de Ribamar, com um 
sistema de frio inovador. Este, que foi dos primeiros barcos a pescar fora das águas do território 
nacional. 



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Acta da reunião de 18.05.2009 * Livro 100 * Fl.196 

Tem-se mantido actualizado, visitando feiras internacionais de inovação marítima, nas 
áreas da pesca e dos equipamentos electrónicos. 

Internacionaliza os seus negócios, realizando parcerias com países como Espanha, 
Marrocos, Senegal e Mauritânia, Guiné-Bissau, Angola e Moçambique. 

A sua paixão é o mar. Mas tem outras: o seu gosto pelas bússolas vem já do tempo em 
que prestou serviço militar na Guiné, onde adquire uma bússola de bolso, a primeira da sua vasta 
colecção. 

Divide esta paixão com a construção de pequenas embarcações de pesca e caravelas. 
No campo da electrónica, uma outra paixão, conseguiu o feito de, ao longo de 50 anos, 

guardar todos os aparelhos de teste e medição que utilizou, coleccionando também os melhores e 
mais raros equipamentos auxiliares de navegação e pesca. 

Desde cedo, o nosso homenageado mostrou uma paixão imensa pelo mar e por tudo o 
que se lhe associa. A pesca, associada aos seus conhecimentos electrónicos, fez dele um dos 
empresários de sucesso da nossa terra, contribuindo para a inovação deste tão importante sector, 
quer a nível local, quer internacional. 

Falamos do nosso homenageado, Estêvão Alexandre Henriques.” 
 

PEDIDOS DE INFORMAÇÃO PRÉVIA: 
 
* Foi presente um pedido de informação prévia, em nome de Knickmeier – Investimentos 

Imobiliários, L.da, para construção de uma superfície comercial, na Zona Industrial da Prageira, 
em Peniche, já presente em reunião anterior. 

- Deliberado viabilizar, nos termos da deliberação de 16 de Fevereiro de 2009 e do 
parecer técnico da DGUO, de 6 de Maio de 2009. 

 
LOTEAMENTOS: 

 
* Foi presente o processo de operação de loteamento n.º L18/01, em nome de Penichelar, 

L.da, para loteamento de uma propriedade, sita em Casais do Baleal, já presente em reuniões 
anteriores. 

- Deliberado aprovar, condicionado à audiência dos proprietários, nos termos do n.º 3 do 
artigo 27.º do RJUE. 

 
* Foi presente uma informação da DPOI, datada de 8 de Maio de 2009, apresentando 

uma proposta de acessibilidades e sinalização para o loteamento, sito no Lapadusso, de que é 
promotor a firma Construções Penichense, L.da. 

- Deliberado aprovar a proposta, nos termos da informação da DPOI, de 8 de Maio de 
2009. 

 
LICENCIAMENTO DE OBRAS PARTICULARES: 

 
Foram presentes e apreciados os seguintes processos para licenciamento de obras: 
 
* Proc.º N.º 322/08, em nome de “A Coutada” – Sociedade de Empreendimentos 

Turísticos, L.da, para legalização de hotel rural, sito na Quinta das Tripas, em Atouguia da 
Baleia. 

- Deliberado aprovar, em princípio, nas condições dos pareceres da DGOU, DPOI, 
SMAS, Delegação de Saúde e Instituto do Turismo de Portugal, devendo serem clarificados os 
aspectos legais relacionados com o abastecimento de água. 
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* Proc.º N.º 416/07, em nome de Congénius – Construções, L.da, para construção de 

habitação colectiva com 6 fogos, na Rua de Santo António, em Ferrel. 
- Deliberado aceitar a cedência gratuita ao Município de Peniche da parcela de terreno a 

integrar na via pública, com a área de 6,20 m2. 
 
* Proc.º N.º 214/08, em nome de Margarida Isabel R. Pelerito A. Gonçalves, para 

construção de uma moradia unifamiliar, na Rua da Ladeira, em Reinaldes. 
- Deliberado aceitar a cedência gratuita ao Município de Peniche da parcela de terreno a 

integrar na via pública, com a área 60,00 m2, conforme previsto na planta de implantação. 
 
Foi ainda presente o seguinte expediente relativo a obras particulares: 
 
* Carta, datada de 12 de Março de 2009, da Senhora Matilde de Jesus Gregório, 

apresentando uma exposição/queixa sobre obras realizadas pela Câmara e respectivas 
consequências que advieram para o prédio de que é proprietária, sito na Rua de Santo António, 
n.º 21, em São Bernardino. 

- Deliberado encarregar o Senhor Vice-Presidente e o Senhor Presidente do Conselho de 
Administração dos SMAS de analisarem o processo 

 
ENCERRAMENTO: 

 
Sendo dezassete horas e cinquenta e cinco 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. 

 
 


