
CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Acta da reunião de 25.05.2009 * Livro 100 * Fl.198 

ACTA N.º 21/2009 
 
         ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 
         REALIZADA NO DIA 25 DE MAIO DE 2009: 
 
Aos vinte e cinco 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 quinze horas e vinte 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: 
- No dia 19 de Maio, participou na sessão de abertura das 4.as Jornadas do Núcleo de 

Biologia Marinha da ESTM, salientando o elevado interesse técnico e científico do evento e 
felicitando a organização do mesmo; 

- No dia 19 de Maio, encontrou-se com os elementos da Junta de Freguesia de Atouguia 
da Baleia, a fim de ser estudada a intervenção no caminho rural Atouguia da Baleia/Bufarda, 
com os técnicos do DOM; 

- No dia 19 de Maio, reuniu com os grupos que manifestaram interesse em participar no 
Carnaval de Verão, marcado para 18 de Julho próximo, referindo a grande adesão de grupos e a 
possibilidade de participação de um grupo infantil da Nazaré; 

- No dia 20 de Maio, recebeu o Ministro da Agricultura, Desenvolvimento Rural e 
Pescas, cuja vinda tinha resultado de um conjunto de diligências efectuadas para encontrar um 
enquadramento do investimento que a ESIP pretendia levar a efeito na sua unidade fabril. 
Acrescentou que a Câmara deveria manifestar o seu agradecimento pela disponibilidade 
apresentada pelo mencionado Membro do Governo. Referiu ainda que, na sequência da visita à 
ESIP, o citado Ministro tinha também visitado a Docapesca e a Hortapronta, devido aos 
investimentos efectuados ultimamente por aquela empresa; 

- No dia 20 de Maio, esteve presente na comemoração do 59.º aniversário da União de 
São Bernardino e na apresentação de um trabalho elaborado por alunos do 12.º ano da Escola 
Secundária de Peniche, sobre o Convento do Bom Jesus, felicitando os intervenientes pela 
qualidade do trabalho apresentado e realçando a importância da preservação e reabilitação do 
património histórico e cultural. Comunicou que no debate que se tinha seguido, tinha 
manifestado a disponibilidade da Câmara para serem encontradas soluções, conjuntamente com 
o proprietário, Senhor Luís de Almeida, para se proceder à conservação do citado convento. 
Referiu ainda que tanto da parte do DPGU, como do serviço de arqueologia tinha havido um 
acompanhamento do assunto focado; 

- No dia 21 de Maio, informou que tinha decorrido o acto público de abertura de 
propostas do concurso público para Recuperação do Fosso das Muralhas; 

- No dia 21 de Maio, tinha recebido, no dia da visita do Adjunto do Ministro das Obras 
Públicas, dois técnicos daquele Ministério e técnicos da CIM-Oeste, para tratar de dois grandes 
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projectos, o plano de recuperação do património histórico e militar e a marina de Peniche. 
Manifestou o apreço e valorizou a proactividade do Adjunto do Ministro das Obras Públicas, 
informando que já estava agendada uma reunião com todos os actores que tinham a ver com o 
património histórico e militar. Comunicou ainda que tinha aproveitado a oportunidade para falar 
sobre a candidatura ao programa de regeneração urbana e sobre outros compromissos já 
assumidos no passado; 

- No dia 21 de Maio, comunicou que tinha ocorrido a cerimónia de abertura do 
MANIFesta, iniciativa de grande interesse a vários títulos, espaço de reflexão alargado sobre 
múltiplos termas, que tinha originado um grande envolvimento da comunidade de Peniche, assim 
como das associações culturais e desportivas. 

Referiu a presença no evento do Ministro do Trabalho e da Solidariedade Social e dos 
Secretários de Estado da Presidência do Conselho de Ministros e do Ordenamento do Território e 
das Cidades. 

Deixou uma palavra de agradecimento à ADEPE e à ANIMAR, realçando que, em tão 
pouco tempo, estas entidades tinham conseguido organizar este tão grandioso evento, e aos 
trabalhadores do Município pelo seu envolvimento e trabalho desenvolvido. 

 
Senhor Vice-Presidente da Câmara: 
- Comunicou que tinha sido com surpresa que tinha registado o grande significado que o 

MANIFesta/2009 tinha representado para Peniche. Salientou a grande participação da população, 
a diversidade dos temas discutidos e a grande qualidade do evento. 

- Disse ainda que Peniche possuía os espaços públicos necessários para albergar um 
evento da dimensão do MANIFesta e salientou o aproveitamento do Campo da República; 

- Informou que tinha participado numa reunião de trabalho sobre a recuperação da Fonte 
Gótica, com o projectista, técnicos municipais e dos SMAS e elementos da Junta de Freguesia de 
Atouguia da Baleia e que tinha sido apresentado o projecto de museologia também à Junta de 
Freguesia antes citada; 

- Disse que tinha participado no acto público de abertura de propostas do concurso para a 
Recuperação do Fosso da Muralha, no acto de assinatura do protocolo celebrado com o Grupo 
Desportivo Atouguiense, para colocação de um relvado sintético no campo de jogos daquele 
clube e na reunião preparatória do Carnaval de Verão; 

- Disse também que tinha participado na comemoração do 59.º aniversário da União 
Desportiva de São Bernardino e no 31.º aniversário da Associação de Ribafria; 

- Informou que tinha efectuado uma reunião com a Direcção do Centro Social da Bufarda e 
com os técnicos da DPOI, sobre o projecto da obra do mercado daquela povoação e que tinha 
participado na cerimónia de reabertura da Igreja da Santa Casa da Misericórdia de Atouguia da Baleia; 

- Disse ainda que tinha participado, conjuntamente com o presidente da Direcção do 
Sporting Clube de Portugal, em duas iniciativas daquele clube; 

- Em relação à apresentação do trabalho sobre o Convento de Bom Jesus, pelos alunos do 
da turma CT3 do 12.º ano da Escola Secundária de Peniche, manifestou bastante apreço pelo 
trabalho dos jovens e endereçou felicitações ao estabelecimento de ensino referido; 

- Disse, por último, que tinha participado na festa da espiga, organizada pela população 
do Casal Faísca, que tinha reunido com a nova Direcção da Associação D. Inês de Castro e 
saudou as equipas de juniores do GDP e GDA pela subida à liga de honra. 

 
Senhor Presidente da Câmara: 
Fez uma referência especial à reabilitação da Igreja da Santa Casa da Misericórdia de 

Atouguia da Baleia e felicitou a respectiva Irmandade pelo seu esforço e empenhamento na 
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concretização da referida obra. Referiu ainda a colaboração dada pelos técnicos municipais de 
conservação e restauro. 

 
Senhor Vereador Jorge Abrantes: 
- Fez referência à visita do Ministro da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas à 

Lota de Peniche, salientando a concretização de importantes investimentos na melhoria do seu 
funcionamento, nomeadamente na venda electrónica; 

- Referiu que a ADEPE tinha promovido um trabalho sobre a identidade da acção 
costeira e informou que o Ministro da Tutela tinha manifestado a intenção de vir assinar o 
contrato com o Grupo de Acção Costeira do Oeste. 

 
Senhor Vereador Paulo Rodrigues: 
- Informou que não estaria presente na reunião extraordinária comemorativa do Dia 

Nacional do Pescador, por razões de saúde; 
- Perguntou qual tinha sido a evolução dos processos relacionados com Carlos Vitorino, 

sobre um lote na Papôa e com Marcolino Correia; 
- Dada a ausência de resposta à declaração apresentada pelo PSD em reunião de Câmara, 

disse que concluía que o presidente da Câmara estava de acordo com o seu conteúdo; 
- Perguntou se, na reunião realizada com a Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, 

tinha sido dado resposta ao ofício daquele órgão Autárquico, por responder desde meados do ano 
passado; 

- Também apresentou felicitações ao GDP e ao GDA pelos êxitos das suas equipas de 
juniores e sobre o protocolo assinado com o GDA, para colocação de relva sintética no seu 
campo de jogos, disse que tinha ficado surpreendido pelo envio tardio do convite para assistir ao 
citado acto, afirmando que nenhum elemento da Câmara o tinha avisado da assinatura do 
protocolo, durante a visita do Ministro da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pesca, que 
acompanhou conjuntamente com outros elementos da Vereação; 

- Disse que não tinha podido participar no MANIFesta/2009, por motivos pessoais, 
referindo que a divulgação do evento tinha sido em cima da hora, o que não tinha permitido a sua 
participação pessoal; 

- Perguntou se a Declaração de Peniche tinha sido aprovada pelas organizações que 
participaram no evento, qual era a componente financeira da responsabilidade da Câmara e quais 
eram os outros parceiros que tinham também dado apoio financeiro; 

- Perguntou ainda se a colocação de tendas no Campo da Torre tinha sido solicitada, 
como tinham sido montadas e se o acidente ocorrido na montagem tinha envolvido  algum 
trabalhador municipal; 

- Sobre a iniciativa dos alunos da turma CT3 do 12.º ano da Escola Secundária de 
Peniche, realçou o grande interesse e qualidade do trabalho apresentado, dizendo que iniciativas 
deste tipo deveriam ter maior divulgação. 

 
Senhor Vereador Joaquim Raul: 
- Congratulou-se pela eficácia demonstrada pelos serviços municipais na reparação do 

arruamento do Campo da Torre; 
- Associou-se aos votos de felicitação manifestados em relação ao trabalho apresentado 

pelos alunos da turma CT3 do 12.º ano da Escola Secundária de Peniche, elaborado dentro da área 
de projecto, funcionando como disciplina não curricular. Salientou que estes trabalhos constituíam 
uma boa estratégia de intervenção de cidadania e era um bom contributo para a comunidade local; 

- Realçou  ainda que este  tipo de trabalhos só  enaltecia a Escola,  professores e a própria  
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cidade de Peniche e que esta seria uma área que poderia vir a ser explorada pela própria 
Autarquia; 

- Por último, disse que tinha achado excessiva a intervenção do Presidente da Câmara, 
em resposta à intervenção do Senhor Luís de Almeida; 

- Sobre a MANIFesta, disse que tinha notado que um conjunto de munícipes não tinha 
percebido muito bem os objectivos do evento e que, por verem muita gente que não era de 
Peniche, não sabiam se também podiam participar; 

- Sobre os processos de Raul Correia, Luís Chagas e Francisco Alexandre, disse que tinha 
sido interpelado, no último fim-de-semana, por pessoas ligadas a estes processos, que lhe tinham 
manifestado que, apesar da Câmara deliberar remeter os processos para o Ministério Público e 
participar as anomalias às entidades competentes e após terem falado com a Chefe da DA, 
tinham ficado com a sensação que pouco tinha sido feito; 

- Acrescentou que essas pessoas lhe tinham comunicado que sentiam que havia falta de 
rigor nas informações prestadas, assim como tinham a sensação de que havia um sentimento de 
impunidade em relação a alguns intervenientes nos processos citados; 

- Acha compreensível e humano a amargura sentida por essas pessoas e elogiou a forma 
como o Presidente da Câmara tinha conduzido estes processos. 

- Por fim, disse que os processos em causa, que têm um denominador comum, 
construções defeituosas, têm muito que ver com Educação e Formação e com uma certa cultura 
do “mais ou menos”. Há uma certa falta de rigor na Sociedade Portuguesa, de que “se não é bem 
assim é parecido”. Há muito português para quem o exacto não encaixa. As pessoas, de uma 
forma geral, não vão até ao fundo das coisas. É mais ou menos. Quando aparece alguém a exigir 
rigor, a coisa então complica-se. 

 
Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 
- Felicitou também as equipas de juniores do GDP e GDA pela subida à Divisão de 

Honra; 
- Informou também que tinha estado presente no Conselho Geral Transitório da Escola 

Secundária para eleição do seu Director, tendo comunicado o resultado da votação efectuada 
para o efeito. 

 
Senhor Vereador Francisco Salvador: 
Deu conhecimento do resultado das eleições para Director, realizadas na EBI e na Escola 

D. Luís de Ataíde. 
 
A Câmara formulou aos novos Directores votos dos maiores êxitos no desempenho das 

suas funções e reconheceu a forma participada e democrática como os processos eleitorais 
tinham decorrido e manifestou a sua habitual disponibilidade para colaborar com os referidos 
estabelecimentos de ensino. 

 
Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 
Sobre o protocolo assinado com o GDA, disse que não fazia sentido enviar os convites 

para assistir ao acto em cima da hora, como tinha sido o caso, em que o convite tinha sido 
enviado às 17.50 horas para estar presente às 18.30 horas. Afirmou que de certeza que não 
tinham convocado a Direcção do GDA para a assinatura do protocolo às 17.50 horas. 
Acrescentou que assim era preferível não se fazer convites; 

- Sobre o ofício do Tribunal de Contas a pedir a justificação sobre a ultrapassagem do 
limite de endividamento em 2002, lamentou que o assunto tivesse sido abordado na sessão da 
Assembleia Municipal de 8 de Maio e que não tivesse sido transmitida a justificação dos serviços 
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municipais, dada a 6 de Maio. Salientou que esta actuação não ficava bem a quem a tinha tido e 
comunicou que iria escrever uma carta ao Presidente da Assembleia Municipal sobre este 
assunto. 

 
Senhor Presidente da Câmara: 
- Sobre o processo de Carlos Vitorino, propôs que fosse analisada a possibilidade, face às  

condicionantes pendentes sobre o terreno em questão, de se formalizar uma permuta com uma 
parcela de terreno municipal; 

- Sobre a declaração apresentada pelo PSD, disse que não considerava que a ausência de 
resposta significasse a concordância com o seu conteúdo. Esclareceu que a elaboração da 
declaração em causa tinha sido suscitada por um elemento da Assembleia Municipal e que, por 
isso não considerava a resposta prioritária, face à falta de tempo que tinha para tarefas desse tipo. 

 
Senhor Vereador Paulo Rodrigues: 
Disse que se tinha sentido na obrigação de apresentar a declaração por não se rever nas 

declarações proferidas por Henrique Bertino na sessão da Assembleia Municipal. 
 
Senhor Vice-Presidente da Câmara: 
- Disse que as declarações tinham sido proferidas na sessão da Assembleia Municipal e 

que seria naquele órgão que o Vereador Paulo Rodrigues que deveria responder, invocando o 
direito de defesa de honra; 

- Sobre o conteúdo das declarações proferidas por Henrique Bertino, disse que bastava 
ver a posição do PSD em relação às GOP/2009 para confirmar os obstáculos reais criados no 
trabalho da maioria CDU. 

 
Senhor Presidente da Câmara: 
- Disse que a divulgação do MANIFesta tinha sido feita de forma segura e só após a 

Câmara garantir os apoios necessários junto de diversas entidades. Comunicou que as entidades 
que apoiaram tinham sido o Instituto de Segurança Social, o IEFP, o Programa Equal, a 
Secretaria de Estado do Ordenamento do Território e das Cidades, a CCDRLVT e a Comissão 
para a Igualdade de Género; 

- Informou que a Câmara tinha garantido o som do evento e que iria distribuir 
electronicamente por todos os membros da Câmara a Declaração de Peniche; 

- Sobre a montagem de tendas no Campo da Torre, disse que se tinha trabalhado no 
sentido de que houvesse boas condições de bom acolhimento da iniciativa, o que se tinha vindo a 
confirmar; 

- Comunicou também que iria reafirmar junto do Director da Escola Secundária a 
disponibilidade do Município acolher no seu site todos os conteúdos dos trabalhos realizados 
pelos alunos do 12.º ano; 

- Em relação à sua reacção, na sessão de apresentação do trabalho sobre o Convento do 
Bom Jesus, referente à intervenção do Senhor Luís de Almeida, disse que aquele munícipe tinha 
referido um conjunto de aspectos que tinham colocado em causa, publicamente, várias actuações 
de ex-Presidentes da Câmara e que ele também já tinha sido Presidente da Câmara. Acrescentou 
que, face às afirmações pessimistas que estavam a ser transmitidas, achava que deveria contrariar 
tais afirmações. Disse ainda que o Professor Mariano Calado tinha feito uma intervenção um 
pouco deslocada do tema; 

- Sobre os processos de Raul Correia, Luís Chagas e Francisco Alexandre e relativamente 
aos aspectos de falta de rigor e de sensação de impunidade, informou que não havia qualquer 
falta de rigor nem tão pouco impunidade, no tratamento dos processos. Comunicou que a 
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Provedoria da Justiça estava a avaliar e a acompanhar os processos e que posteriormente 
informaria a Câmara sobre as suas conclusões. Disse ainda que iria ser solicitada uma 
informação à Chefe da DA sobre todos os trâmites desenvolvidos pela Câmara em relação aos 
processos em questão; 

- Apresentou desculpas pela forma tardia com que foram endereçados os convites para o 
acto de assinatura do protocolo com o GDA. 

 
PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 
ACTAS DE REUNIÕES ANTERIORES: 

 
Foi presente e assinada a acta da reunião camarária realizada no dia dezoito 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 22 de 

Maio corrente, tendo a Câmara verificado e aprovado os saldos de, respectivamente: 
Câmara Municipal (de operações orçamentais): 2.250.871,78 € (dois milhões duzentos e 

cinquenta mil oitocentos e setenta e um euros e setenta e oito cêntimos). 
Câmara Municipal (de operações não orçamentais): 244.108,48 € (duzentos e quarenta e 

quatro mil cento e oito euros e quarenta e oito cêntimos). 
 

CORRESPONDÊNCIA: 
 
Foi presente e apreciada a seguinte correspondência: 
 
* Carta, com a ref.ª 191/2009, datada de 10 de Maio de 2009, da Associação de 

Motociclismo de Peniche, solicitando apoio logístico e financeiro para a realização do 11.º 
Encontro Nacional Motard Peniche 2009, que terá lugar nos próximos dias 12 a 13 de Setembro, 
bem como a concessão de autorização para a realização do mesmo. 

- Deliberado autorizar a realização do evento, conceder o apoio logístico que 
materialmente seja possível dentro das possibilidades do Município e conceder um subsídio à 
Associação de Motociclismo de Peniche, no valor de 2.000,00 €. (P.º 11/03) 

 
* Carta, datada de 30 de Abril de 2009, do Diário de Notícias, solicitando diverso apoio 

logístico para a realização da 52.ª Edição do Concurso Construções na Areia, que terá lugar no 
próximo dia 9 de Agosto. 

- Deliberado dispensar o apoio logístico solicitado. 
 
* Carta, datada de 26 de Março de 2009, da Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de 

São Sebastião de Peniche, solicitando a cedência do autocarro municipal para uma deslocação à 
Praia da Fuseta, no Algarve, no dia 24 de Maio, a fim de participarem no Encontro Anual do 
Apostolado do Mar. 

- Deliberado conceder à Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de São Sebastião um 
subsídio, no valor correspondente a 50% dos encargos com o transporte. (P.º 32/06) 

 
* Carta, com a ref.ª 2009-0339-JDA, datada de 6 de Maio de 2009, da Resioeste, 

remetendo um mapa resumo das contas em aberto e mapa de encontro de contas, a fim de se 
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proceder à regularização da dívida. 
- Deliberado concordar com a distribuição de dividendos seja utilizada em encontro de 

contas (P.º 23/01) 
 
* Informação, datada de 19 de Maio de 2009, do Senhor Vice-Presidente da Câmara, 

propondo a cedência de apoio logístico para a realização do 4.º Encontro Nacional de Veículos 
Honda CRX, que terá lugar no próximo dia 31 de Maio. 

- Deliberado dispensar o apoio logístico que materialmente seja possível, conforme 
solicitado. 

 
* Informação n.º 42/09, datada de 21 de Maio de 2009, dos Serviços de Turismo, 

propondo a atribuição de um subsídio à Associação Portuguesa de Jovens Enófilos, no âmbito da 
10.ª Edição do Festival Sabores do Mar. 

- Deliberado conceder à Associação Portuguesa de Jovens Enófilos um subsídio, no valor 
de 300,00 €.  

 
* Informação, datada de 8 de Maio de 2009, da DGUO, apresentando uma proposta de 

procedimentos sobre o direito de preferência, no âmbito do serviço “Casa Pronta”. 
- Deliberado concordar com a proposta apresentada.  
 
* Carta, datada de 6 de Maio de 2009, do Senhor José Henrique Salgado Zenha, dando 

conhecimento da sua cessação de funções como Administrador da Águas do Oeste, S.A. e 
agradecendo todo o apoio prestado. 

- Tomado conhecimento e deliberado desejar-lhe os melhores sucessos pessoais e 
profissionais nesta nova fase da vida que a partir de agora se inicia. (P.º 37) 

 
A Câmara tomou ainda conhecimento da seguinte correspondência e expediente: 
 
* Informação n.º 14/09, datada de 20 de Maio de 2009, do Pelouro do Desporto, 

apresentando o programa para o 1.º Torneio de Veteranos – Município de Peniche Futebol de 11. 
 
* Ofício n.º 10436, datada do 14 de Maio de 2009, do Município de Grândola, 

acompanhado de informação do Técnico Superior de Geografia, remetendo cópia da decisão de 
não aprovação da Autoridade de Gestão do INALENTEJO da candidatura ao Programa 
Estratégico – Rede de Cidades com Marinas: Via Marítima para a Qualidade. (P.º 16/02) 

 
* Ofício n.º 45/SCAFDRP, datado de 29 de Abril de 2009, da Subcomissão Parlamentar 

de Agricultura, Florestas, Desenvolvimento Rural e Pescas, agradecendo a forma como foram 
recebidos pelo Município, aquando da sua visita ao Sector das Pescas. (P.º 37) 

 
* Ofício n.º 1187, datado de 8 de Maio de 2009, do Gabinete do Secretário de Estado do 

Desenvolvimento Rural e das Florestas, solicitando que seja distribuído pelos partidos 
representados nesta na Câmara uma missiva relativa à Proposta de Lei que visa definir o quadro 
legal da transferência de competências, no âmbito dos Gabinetes Técnicos Florestais. (P.º 16/01) 

 
* Carta com a ref.ª 75/D/09, datada de 11 de Maio de 2009, da Associação dos 

Bombeiros Voluntários de Peniche, dando conhecimento do início de funções do Senhor José 
António Carriço Lopez Rodrigues como Comandante do Corpo de Bombeiros Voluntários de 
Peniche. (P.º 36/03) 
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* E-mail, datado de 1 de Maio de 2009, da Senhora Ana Isabel Jorge, agradecendo o 

apoio prestado, aquando da realização do 1.º Torneio de Andebol de Praia. (P.º 17) 
 

ALTERAÇÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS – MODIFICAÇÃO N.º 6: 
 
- A Câmara deliberou aprovar a alteração n.º 5 ao Orçamento da Despesa, para o ano em 

curso, a qual regista o valor de 6.500,00 € em reforços de despesas correntes e igual valor em 
anulações de despesas correntes. 

 
- A Câmara deliberou aprovar a alteração n.º 5 ao Plano Plurianual de Investimentos, para 

o ano em curso, a qual regista o valor de 23.000,00 € em reforços e em anulações. 
 
- A Câmara deliberou aprovar a alteração n.º 2 ao Plano de Actividades Municipais, para 

o ano em curso, a qual regista o valor de 8.000,00 € em reforços e em anulações. 
 

ACORDO DE COLABORAÇÃO COM O IHRU: 
 

Foi presente o Acordo de Colaboração a celebrar com o IHRU, para a construção de 172 
fogos e a reabilitação de 297 habitações propriedade da Autarquia. 

O Senhor Vereador Jorge Abrantes deu uma explicação pormenorizada sobre a forma de 
financiamento do referido acordo, informando sobre o montante a assegurar pela Câmara. 

O Senhor Vereador Jorge Gonçalves disse que o financiamento a assegurar pela Câmara 
iria trazer elevados encargos que, a somar aos encargos dos financiamentos a contratar para 
assegurar as obras comparticipadas pelo QREN para a construção do Parque Escolar e para a 
recuperação do Fosso da Muralha, geraria uma situação incomportável no futuro próximo. 

Acrescentou que tinha dúvidas se a partir de 2013, a Câmara teria disponibilidade 
financeira para fazer qualquer investimento, até mesmo para pagar o serviço da dívida. 

O Senhor Paulo Rodrigues perguntou qual a tipologia da habitação que iria ser construída 
no Bairro do Calvário. 

O Senhor Presidente disse que a tipologia seria especificada quando fosse negociada a 
execução das habitações. 

O Senhor Vereador Francisco Salvador disse que se estava a hipotecar a actividade dos 
próximos executivos e que se estava a beneficiar só uma parte da população em detrimento da 
restante. Acrescentou ainda que a cláusula oitava não deveria existir, para permitir à Câmara 
recuperar o investimento. 

O Senhor Vereador Jorge Gonçalves disse que os encargos deste acordo, a somar aos 
encargos dos outros empréstimos necessários contrair para aproveitar os financiamentos do 
QREN iriam fazer com que os próximos mandatos fossem de gestão corrente, uma vez que não 
iria haver dinheiro para investimentos. 

Salientou que não havia um único fogo de habitação social na zona rural e lá também 
havia problemas graves por resolver. 

O Senhor Vereador Paulo Rodrigues perguntou se alguns destes fogos eram para resolver 
problemas de munícipes de etnia cigana. 

O Senhor Presidente disse que esta era uma grande oportunidade para encontrar uma 
solução para uma questão tão gritante como a dos munícipes de etnia cigana, a viver em barracas 
na zona central da Cidade. 

O Senhor Vereador Paulo Rodrigues disse que reconhecia que aquela era uma situação 
muito complicada que era necessário resolver. Acrescentou que deveria ser feita uma análise 
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mais cuidada da evolução da despesa corrente, através de uma simulação dos encargos a pagar 
até ao final dos empréstimos. Disse ainda que temia que um programa tão ambicioso como o que 
estava em discussão, pudesse vir coartar as possibilidades de investimento no futuro. 

O Senhor Vice-Presidente disse que o acordo em análise era o que lhe parecia mais correcto, 
mas verificava que nem todos os Vereadores estavam de acordo. Por isso, disse que gostava de saber 
até que ponto é que os seus colegas achavam que se poderia ir em termos de acordo. 

O Senhor Vereador Jorge Abrantes disse que a reabilitação era da responsabilidade da 
Câmara e que era imprescindível a obtenção de financiamento para esse fim a fundo perdido. 
Acrescentou que o acordo constituía uma boa oportunidade e perguntou que alternativa é que 
existia. 

O Senhor Vereador Jorge Gonçalves disse que a reabilitação das habitações era da 
responsabilidade da Câmara, mas esclareceu que este financiamento a fundo perdido era inferior 
a 50% do total, quando o financiamento garantido pelo QREN ia até 75% a fundo perdido. 
Acrescentou que a Câmara iria ter, no prazo de 5 a 6 anos, custos altíssimos de conservação e 
que não iria haver capacidade financeira para fazer tudo e pagar os encargos dos empréstimos. 

O Senhor Vereador Paulo Rodrigues disse que era uma excelente oportunidade, mas que 
gostaria que houvesse uma análise financeira mais profunda sobre os encargos gerados, para se 
ter a certeza de que não se iria hipotecar o desenvolvimento do Município noutras áreas. 
 
ACORDO SOBRE FORMAS E PRAZOS DE ADEQUAÇÃO DOS PDM AOS PROT-OVT: 

 
O  Director  do DPGU deu uma  explicação pormenorizada  sobre as  orientações do  

PROT-OVT incompatíveis com as disposições do PDM de Peniche. 
 Referiu os prazos estabelecidos para a adequação do PDM ao PROT-OVT, a área mínima 
estabelecida para construção em solo rural e as implicações nas ADTE e no Plano de Pormenor 
da Papôa. 
 O Senhor Presidente referiu que seria necessário tomar medidas organizativas para que o 
Município pudesse fazer as adequações ao PROT-OVT e que fazia sentido nesta altura criar uma 
missão no sentido de concretizar as citadas adequações. 
 Comunicou que na próxima reunião iria ser apresentada uma informação sobre um plano de 
dotação de recursos ajustado às necessidades de planeamento para a concretização do trabalho. 

Por último propôs a aceitação dos termos do acordo mencionado. 
 A Câmara deliberou aprovar os termos do acordo sobre as formas e prazos de adequação 
do PDM de Peniche ao PROT-OVT. 

 
PATRIMÓNIO: 

 
Habitação social – alteração de titularidade: 
 

* Foi presente uma informação, datada de 19 de Maio de 2009, da técnica superior de 
serviço social, dando parecer favorável ao pedido de alteração de titularidade do fogo, sito no 
Bairro do Calvário, n.º 17, em Peniche, efectuado pelo Senhor Luís Alberto Gomes do Carmo, 
em virtude da sua anterior titular, sua mãe, Leontina Gomes Nico, ter falecido. 
 - Deliberado atribuir o fogo conforme proposto e fixar a renda em 59,50 €.  

 
* Foi presente uma informação, datada de 19 de Maio de 2009, da técnica superior de 

serviço social, dando parecer favorável ao pedido de alteração de titularidade do fogo, sito no 
Bairro do Calvário, n.º 21, em Peniche, efectuado pelos Senhores António Manuel Nunes 
Martins e David Emanuel Soares Matos, em virtude da sua anterior titular, sua avó, Maria 
Assunção Carrega, ter falecido. 
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- Deliberado atribuir o fogo conforme proposto e fixar a renda em 22,50 €. 
 

AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DE PENICHE: 
 
* Foi presente uma informação da DEPPC, datada de 21 de Maio de 2009, apresentando 

alteração dos trabalhos na rede interior de gás relativo ao projecto referido em epígrafe. 
- Deliberado aprovar a substituição de trabalhos da empreitada conforme proposto e 

adjudicar à firma Henrique Querido, L.da, por conta da referida empreitada, trabalhos a mais, no 
valor de 4.173,22 €, sendo 103,53 € a preços de contrato e 4.069,69 € a preços acordados, e 
retirar da mesma empreitada trabalhos a menos, no valor de 4.177,47 €, de acordo com as 
listagens que foram presentes, de que resulta uma diminuição do valor da empreitada de 5,25 € 
em relação ao valor do contrato inicial. 

Deliberado, ainda, aprovar a minuta do contrato adicional a celebrar. 
 

CERTIDÃO DE DESTAQUE: 
 
* Requerimento, em nome de João Manuel Pereira dos Santos, apresentando nova planta, 

na sequência do indeferimento do pedido de destaque de uma parcela, sita na Rua dos Bentos, 
em São Bernardino. 

- Deliberado proceder à audiência prévia do requerente, manifestando a intenção de 
indeferir o pedido pelos motivos e com os fundamentos constantes da informação da DGUO, de 
27 de Abril e 13 de Maio de 2009. 

 
PROJECTO DE ALTERAÇÕES DOS BALNEÁRIOS DAS PISCINAS MUNICIPAIS: 
 
 * Foi presente uma informação, datada de 8 de Maio de 2009, da DEPPC, apresentando 
um projecto de alterações dos balneários das piscinas municipais. 

- Deliberado aprovar. 
 

LOTEAMENTOS: 
 
* Foi presente o processo de operação de loteamento n.º L7/01, em nome de Imojúlio –            

- Sociedade de Investimentos Imobiliários, L.da, para loteamento de uma propriedade, sita nos 
Caminhos Velhos, em Geraldes, já presente em reuniões anteriores e acompanhado agora de um 
pedido de alterações ao referido loteamento. 

- Deliberado aprovar a alteração ao loteamento. 
 

LICENCIAMENTO DE OBRAS PARTICULARES: 
 
* Foi presente o processo para licenciamento de obras n.º 257/08, em nome de Maria 

João Caetano Rocha dos Santos, para construção de uma moradia unifamiliar com muros de 
vedação, na Rua do Casalinho, em Ferrel. 

- Deliberado aceitar a cedência gratuita ao Município de Peniche das parcelas de terreno 
a integrar na via pública, com a área total de 60,10 m2, conforme previsto na planta de 
implantação. 

 
Foi ainda presente o seguinte expediente relativo a obras particulares: 
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* Acompanhada de informação da DPGU, foi presente uma exposição, datada de 13 de 
Maio de 2009, da empresa Fundibronze – Fundição e Oficina de Equipamentos Marítimos e 
Industriais, solicitando que seja emitida licença de utilização para aquela unidade industrial, a 
fim de proceder a uma operação bancária. 

- Deliberado concordar com a informação do DPGU, de 15 de Maio de 2009. 
 
* Requerimento, em nome da Associação Cultural, Desportiva e Recreativa de Casais de 

Mestre Mendo, solicitando a isenção do pagamento de taxas devidas pelo pedido de emissão de 
alvará de licenciamento de obras. 

- Deliberado isentar o pagamento das taxas de licenciamento de obras, nos termos do n.º 
3 do artigo 51.º do RMUE. 

 
* Foi novamente presente uma exposição, em nome de José Henriques Teófilo, 

relativamente à construção efectuada sem licença na Rua Raul Brandão, n.º 14, na Ilha do Baleal, 
acompanhada agora de uma carta, registada nos n/ serviços em 22 de Janeiro de 2009, 
solicitando uma vez mais a alienação da parcela de terreno onde se encontra implantada a 
referida construção e a sua legalização. 

- Deliberado informar que o licenciamento é da competência da ARH e que o Município 
não pode alienar o terreno por este se encontrar no Domínio Hídrico. 

 
* Foi presente uma informação, datada de 19 de Maio de 2009, do DPGU, relativamente 

à queixa apresentada pelo Senhor Marcolino Correia sobre a construção alegadamente ilegal de 
um muro efectuada pelo Senhor Joaquim Remédios Ramos e supostamente fora da sua 
propriedade. 

- Deliberado convocar o Senhor Joaquim dos Remédios Ramos para tomar conhecimento 
da informação do DPGU, de 19 de Maio de 2009. 

 
DIA DO PESCADOR: 
 

Na sequência da deliberação tomada na reunião de 18 de Maio de 2009, a Câmara 
deliberou aprovar o seguinte documento: 

“Homenagem ao Estaleiro União da Gamboa. 
Território onde o mar moldou uma forte identidade marítima, Peniche teve desde sempre 

na pesca principal motor económico do concelho. Com efeito, esta forte actividade piscatória 
permitiu paralelamente o desenvolvimento de várias indústrias associadas, com destaque para 
uma sólida indústria de Construção Naval, assente em estaleiros localizados no seio da então 
Vila de Peniche, e nos quais nasceram ao longo dos últimos séculos, uma ampla variedade de 
embarcações, algumas delas de forte tipicidade local, como os caíques de Peniche, ou as 
traineiras tipo Peniche. 

Na década de 40 do século passado, assistiu-se à instalação na Praia da Gambôa, junto ao 
núcleo urbano de Peniche de Cima, de vários estaleiros de construção naval, tais como os de 
António Fernandes Malheiros (em laboração até 1980), de Asdrúbal Pompílio (em 
funcionamento até 1990) e de Manuel Malheiros e Irmão (em actividade até 1976). Dando 
continuidade a este último, foi criada, em Janeiro de 1977, a Cooperativa União da Gamboa, 
nascendo assim o Estaleiro União da Gambôa. 

Este estaleiro naval, de fundo cooperativo, laborou até Maio de 2007, chegando a 
empregar 18 pessoas, cuja polivalência permitia a eficiente execução da diversidade de tarefas –             
- no domínio da carpintaria, serração, calafagem e pintura – associada ao complexo trabalho de 
construção de uma embarcação. 



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Acta da reunião de 25.05.2009 * Livro 100 * Fl.209 

Sob a orientação de José Maria Cativo, mestre-carpinteiro deste estaleiro, e descendente 
de uma longa linhagem de carpinteiros navais, nasceram várias dezenas de embarcações, 
nomeadamente de transporte, lanchas e traineiras destinadas a armadores locais, mas também 
tendo como destino outros portos nacionais. 

Neste estaleiro foram construídas embarcações com dimensões que variaram entre os 8 e 
os 32 metros, destacando-se a traineira Mestre Malheiros, de 32 metros, o Cabo Avelar Pessoa, 
de 25 metros, embarcação actualmente utilizada no transporte de passageiros para a Ilha da 
Berlenga, ou a embarcação Príncipe do Alentejo, destinada ao porto de Sines, a última 
embarcação construída neste estaleiro, e cujo bota-abaixo teve lugar na sinuosa Praia da 
Gamboa, no dia 4 de Novembro de 2003. 

Tratava-se de uma actividade à qual se associava em trabalho árduo, não isento de riscos, 
e, porventura, tradicionalmente pouco reconhecido pela comunidade, esse embora a significância 
económica da mesma para a cidade de Peniche. 

Durante três décadas, o Estaleiro União da Gamboa, reparou e construiu embarcações, 
perpetuando a secular técnica e tradição local de construir embarcações em madeira, colaborando 
igualmente na difusão deste património imaterial. 

Neste sentido, e tendo em mente o inestimável contributo do Estaleiro União da Gamboa 
para o desenvolvimento, valorização e divulgação da construção naval em Peniche, e 
consequentemente da própria actividade piscatória, achou por bem a Câmara Municipal de 
Peniche homenagear nesta data este estaleiro cuja laboração muito dignificou este concelho. 
 
REUNIÕES DE CÂMARA: 
 
 A Câmara deliberou realizar uma reunião extraordinária, na próxima quarta-feira, dia 28 
de Maio, pelas 19.00 horas, tendo a convocatória sido feita directamente a todos os membros da 
Câmara e com dispensa de convocação escrita. 

 
ENCERRAMENTO: 

 
Sendo vinte e uma horas, o Senhor Presidente declarou encerrada a reunião, da qual, para 

constar, se lavrou a presente acta, que, para efeitos imediatos, foi totalmente aprovada em minuta 
no final da mesma, nos termos do número três do artigo nonagésimo segundo da Lei número 
cento e sessenta e nove/noventa e nove, de dezoito de Setembro. 

E eu,                                         , Director de Departamento de Administração e Finanças, 
a subscrevo e assino. 

 
 


