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ACTA N.º 29/2009 
 
         ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 
         REALIZADA NO DIA 13 DE JULHO DE 2009: 
 
Aos treze dias do mês de Julho 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 cinquenta minutos. 
O Senhor Paulo Rodrigues apenas esteve presente na reunião até às dezanove 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: 
 
- Matilde de Jesus Gregório, que expôs o facto de residir numa habitação que apresenta 

perigo de derrocada, necessitando de intervenção urgente, imputando culpas aos arranjos 
verificados na Rua Santo António, em São Bernardino, tendo o Senhor Presidente da Câmara 
alertado para o facto da mesma já se encontrar em avançado estado de degradação muito tempo 
antes de se terem iniciado as obras de beneficiação na referida rua. 

Foi feito o historial desta situação pelo Eng. Francisco Silva, dizendo que esta habitação 
já tinha sido objecto de levantamento das suas necessidades, tendo-se apresentado a listagem das 
mesmas e tendo o anterior Executivo, em reunião de Câmara, assumido comparticipar em 50% 
do valor das despesas a efectuar com a realização das obras de reparação, apesar de se considerar 
que os problemas apontados não decorriam das obras efectuadas na referida rua. Após a 
concretização das reparações a Senhora Matilde foi sempre exigindo cada vez mais que a 
Câmara interviesse com a realização de cada vez mais reparações. 

Foi comunicado que o Senhorio já compareceu nos serviços municipais dando 
conhecimento que a Senhora Matilde possuía casa própria, não necessitando desta e que pelo 
facto da renda paga ser muito baixa (0,50 €) não lhe será humanamente possível proceder às 
obras que seriam necessárias. 

O Senhor Presidente da Câmara alertou para o facto da habitação ter um senhorio e caber-
lhe a função de proceder ou não à realização de reparações na mesma, mediante a realização de 
uma vistoria de beneficiações higiénicas. 

O Senhor Presidente da Câmara alertou para o facto da Câmara ter cumprido com as suas 
obrigações e cumprido com as deliberações anteriormente tomadas sobre o mesmo assunto. 

 
- Janete Mendes Pinto, que solicitou informação sobre o indeferimento do seu pedido de 

licenciamento para a realização da actividade de karaoke, tendo o Senhor Presidente da Câmara 
informado que a atribuição deste tipo de licenças é pontual e que o seu pedido tinha sido 
indeferido pelo facto de terem sido apresentadas queixas pelo ruído produzido por esta 
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actividade e por ainda não terem sido cumpridas as medidas anteriormente exigidas para que o 
mesmo não se verificasse fora do estabelecimento, nomeadamente o fecho da porta de entrada. 

A Senhora Janete entregou um requerimento solicitando que fosse feita a medição do 
ruído no interior da habitação dos queixosos, e uma lista de pessoas que afirmam não existir 
barulho, tendo o Eng. Nuno Carvalho alertado para o facto de que a medição de ruído apenas 
pode ser requerida pelos proprietários das habitações. 

 
- Maria Ascensão Ramos Ferreira, que enunciou as deficientes condições de 

habitabilidade da casa onde reside, tendo sido aumentada no valor da renda pelo facto da 
senhoria ter procedido à realização de algumas obras e não possuir condições para pagar a 
mesma em virtude de se encontrar desempregada, solicitando à Câmara, uma vez mais, a 
atribuição de habitação social. 

Chamada a intervir, a Enf. Clara Abrantes explicou que, feita a avaliação das condições 
deste agregado familiar, verificada por vistoria efectuada à habitação em 2006, e confrontada 
com a situação de outros munícipes também em lista de espera, constatou-se que esta não era 
uma situação prioritária, no entanto, verificou-se que o actual estatuto de desemprego não foi 
comunicado aos serviços sociais deste Município. 

O Senhor Presidente da Câmara sugeriu que a Senhora Maria Ascensão juntamente com a 
Enf. Clara Abrantes se dirigissem aos respectivos serviços, a fim de se proceder, de imediato, à 
actualização dos dados deste agregado familiar para se efectuar nova avaliação. 

 
- Carlos Tiago, que solicitou nova informação relativamente aos ruídos verificados na 

zona onde reside, informando que tinha conhecimento das contra-ordenações efectuadas pela 
PSP e gostaria de saber do andamento das mesmas, tendo alertado ainda para o facto do horário 
de funcionamento do Jonas Bar não estar afixado. 

Agradeceu ao Eng. Nuno Cativo a resolução do problema da deposição de lixo na Rua 
dos Hermínios, tendo o Senhor Presidente encarregado o gabinete jurídico de verificar a 
possibilidade de se identificar o infractor e agir em conformidade. 

O Senhor Presidente aproveitou para esclarecer o Senhor Carlos Tiago relativamente ao 
e-mail que enviou sobre a poluição verificada na Praia do Molhe Leste, nomeadamente no Rio de 
São Domingos, de que foram feitas comunicações ao SEPNA e à ARHTejo, solicitando o 
levantamento da situação, tendo-se verificado que o problema não advém de descargas 
provenientes de qualquer unidade industrial, mas sim do facto do canal se encontrar fechado e 
produzir águas estagnadas. O Eng. Nuno Carvalho informou de que iria providenciar para que se 
procedesse à abertura do canal para a sua limpeza. O Senhor Presidente aproveitou para informar 
que quase toda a totalidade das águas residuais daquela zona estão a ser canalizadas para a 
estação de tratamento. 

 
- Rosa Alexandre, que apresentou uma contraproposta para a venda de um imóvel, sito na 

Rua Sacadura Cabral, em Peniche, pelo valor de 18.700,00 €, tendo o Senhor Presidente 
informado de que já tinham chegado a um acordo quanto ao valor da venda, o qual já tinha sido 
objecto de deferimento, em reunião camarária, ficando a Senhora Rosa sujeita a que o Município 
exerça o direito de preferência se o quiser vender a outro interessado por valor superior. Não 
obstante, o Senhor Presidente deu conhecimento de que a contraproposta iria ser avaliada pelos 
serviços municipais competentes e posteriormente analisada em sessão de Câmara, não 
garantindo que a mesma fosse aceite pelo executivo camarário. 

 
- Raul Correia, que solicitou esclarecimento sobre a instrução do processo de contra-

ordenação instaurado ao promotor da obra de construção da moradia que é proprietário, sita em 
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Serra d’El-Rei, ao que a Dr.ª Margarida Gonçalves prestou os esclarecimentos solicitados tendo 
o Senhor Presidente afirmado que lhe seria comunicado por escrito esta informação e sugerido ao 
Senhor Raul Correia que outras questões colocadas em sessão de Câmara sejam colocadas por 
escrito para que possam ser analisadas convenientemente e ser dada uma resposta objectiva. 

O Senhor Presidente alertou para o facto de acusações de passividade do Município em 
resolver este problema estarem a ser proferidas pelo Senhor Raul Correia e informando-o de que 
o processo decorre no Ministério Público cabendo a este órgão superior a resolução deste problema. 

O Senhor Vereador Jorge Gonçalves solicitou que fosse distribuída fotocópia da 
informação prestada pela Dr. Margarida Gonçalves. 

 
- Luís Chagas, que solicitou esclarecimentos sobre algumas respostas dadas na última 

reunião sobre o problema da sua casa, interpretando o parecer do Eng.º José Pires como 
prestando alegadamente informações falsas ao Ministério Público, tendo sido esclarecido pelo 
Eng.º Francisco Silva que o próprio Eng.º José Pires assumiu que a utilização do seu português 
não foi a melhor, tendo o Senhor Presidente da Câmara sugerido que se encaminhasse à 
Provedoria de Justiça um aditamento a essa informação, a fim de não suscitar quaisquer dúvidas. 

O Senhor Presidente da Câmara solicitou, ainda, que a Dr.ª Margarida Gonçalves 
analisasse o parecer da Dr.ª Fernanda Maças e prestasse uma resposta ao reclamante. 

 
- Daniel Delgado, que reclamou o facto de não ter sido convidado para actuar nas 

gravações do programa “Nasci para Cantar”, que decorrerem em Peniche, tendo o Senhor 
Presidente da Câmara afirmado que tal competência cabia à respectiva estação de televisão e não 
ao Município, e que para poder realizar karaoke teria que se dirigir aos serviços de taxas e 
licenças a fim de se munir das respectivas licenças. 

 
- Maria Encarnação Cardoso André, que solicitou informação sobre a resolução dos 

problemas de ruído produzido pelo bar “Mystic”, tendo o Senhor Presidente solicitado que, 
primeiramente, se auscultasse a assembleia de condóminos no sentido de se pronunciarem sobre 
a aceitação ou não da alteração do tipo de estabelecimento, uma vez que na licença de utilização 
não figura o destino para o qual ele é agora utilizado. 

A Senhora Encarnação esclareceu que na última reunião de condóminos foi decidido 
permitir o encerramento até à meia noite, que o extractor de fumos deveria estar colocado para o 
lado da rua e não da porta do prédio, e que, cumpridas estas disposições, não se oporiam ao 
funcionamento do estabelecimento. 

O Senhor Presidente solicitou cópia da respectiva acta e perguntou se a situação tinha 
melhorado, tendo a Senhora Encarnação afirmado que não, questão posta em causa pelo Senhor 
Francisco Furtado, representante do referido estabelecimento, que afirmou que tinha sido feito o 
isolamento do tecto. 

O Vereador Jorge Gonçalves advertiu para o facto de se se verificar efectivamente 
barulho, a Lei do Ruído está do lado da Senhora Encarnação André, a qual existe para defender o 
direito dos lesados. 

 
- Teresa Borges, que expôs a situação de precariedade em que se encontra o 

estabelecimento de pizzaria de que é proprietária, situada nas Galerias D. Luís de Ataíde, em 
Peniche, na sequência de um curto-circuito que se deu e provocou danos na cobertura, 
impossibilitando-a de laborar desde Outubro último, aguardando o resultado da vistoria 
efectuada e sobre a qual ainda não obteve nenhuma resposta. 

O Senhor Comandante Operacional fez o ponto de situação daquele prédio, informando 
que a única anomalia que verificou foi o facto das plantas de emergência não estarem correctas 
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uma vez que se procederam a várias alterações nos estabelecimentos, nomeadamente espaços de 
evacuação fechados, e questionou a Câmara se se será efectivamente competência desta a 
resolução do problema a nível da cobertura. Afirmou, ainda, que se encontra a elaborar relatório 
sobre esta situação. 

O Senhor Presidente da Câmara informou que se iriam notificar todos os proprietários 
dos estabelecimentos destas Galerias para se averiguar se as alterações verificadas se encontram 
devidamente licenciadas. 

 
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 30 de Junho, esteve presente na abertura de propostas para a realização da 2.ª 

fase d a empreitada de recuperação da Igreja de S. José e construção do Museu, em Atouguia da 
Baleia; 

- No dia 30 de Junho, na ACISCP, participou numa sessão de apresentação da campanha 
“A Caminho do Natal Penicheiro”, onde solicitou informação e orçamentos, a fim de incluir na 
rubrica do “Natal Penicheiro”; 

- No dia 1 de Julho, na Berlenga, onde reuniu com os operadores das grutas, o 
Comandante Operacional Municipal e a Reserva da Berlenga, onde se discutiu a questão da 
segurança, tendo-se delimitado as zonas de grutas que poderão ser visitadas e proposto a 
utilização de capacetes durante as visitas guiadas às mesmas, cuja ideia foi aceite; 

- No dia 1 de Julho, na sede dos Bombeiros Voluntários de Peniche, sobre a permanência 
de um bombeiro na Ilha da Berlenga, durante 8 horas diurnas, podendo permanecer durante a 
noite, dependendo da disponibilidade do bombeiro, de 1 de Julho a 31 de Agosto do corrente 
ano.  

Tendo sido questionado pelo Senhor Vereador Francisco Salvador sobre a 
responsabilidade dessa despesa, foi informado que a mesma era suportada com o trabalho 
voluntário dos bombeiros, com a sua equipa de intervenção de 5 elementos, havendo articulação 
com os vários meios intervenientes, ou seja, a viagem é feita no Cabo Avelar Pessoa e a refeição 
é fornecida pelo Restaurante Mar & Sol, tudo a título gratuito; 

- No dia 1 de Julho, na cerimónia de assinatura da escritura de compra e venda do edifício 
destinado à sede da Junta de Freguesia de Serra d’El-Rei; 

- No dia 2 de Julho, recebeu delegados da Feira Internacional de Lisboa, a fim de agendar 
a participação do Município em algumas feiras; 

- No dia 2 de Julho, reuniu com a empresa NIS8, a fim de solucionar os problemas 
relacionados com o loteamento situado na Zona Industrial da Prageira; 

- No dia 2 de Julho, na sessão de transmissão de tarefas dos dirigentes do Rotary Clube 
de Peniche, tendo enaltecido o bom relacionamento existente com o anterior Presidente e 
apresentou votos de felicidades ao novo Presidente, Eng.º Bandarinha; 

- No dia 3 de Julho, reuniu com a empresa Albifrank, a fim de solucionar os problemas 
relacionados com o loteamento de que são promotores; 

- No dia 4 de Julho, esteve presente na Feira Internacional de Artesanato, onde estava 
representada uma delegação de Peniche, tendo proposto um voto de saudação à Senhora Cristina 
Santos pela atribuição de um prémio de passagem à fase seguinte do Prémio Nacional de 
Artesanato e à D. Ida Guilherme pelo mesmo prémio e ainda pela atribuição de uma menção 
honrosa na modalidade de artesanato moderno, intitulado “Árvore da Vida” em renda de bilros; 
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- No dia 4 de Julho, esteve presente no Encontro de Vespas do Oeste, que teve lugar em 
Atouguia da Baleia, apresentando um voto de reconhecimento pela promoção do concelho que 
tem feito no país; 

- No dia 5 de Julho, na Prova de BTT, que teve lugar em Serra d’El-Rei, tendo verificado 
o nível de satisfação dos participantes, indo providenciar no sentido de fazer o levantamento dos 
percursos de BTT e os disponibilizar no site do Município; 

- No dia 5 de Julho, esteve presente na festa dos SMAS, tendo felicitado todos os 
trabalhadores daqueles serviços pela forma como organizaram o evento; 

- No dia 8 de Julho, efectuou uma visita à Casa da Bica, onde verificou quais as 
actividades ali desenvolvidas, tendo como objectivo a concretização de uma horta pedagógica, 
necessitando de encontrar a pessoa que reúna o perfil adequado para encabeçar esta tarefa; 

- No dia 8 de Julho, esteve presente na ACISCP numa reunião de preparação para receber 
a 9.ª etapa do Campeonato Mundial de Surf; 

- No dia 8 de Julho, recebeu os representantes da empresa ERA, a fim de desenvolverem 
uma acção de promoção durante o mês de Setembro; 

- No dia 9 de Julho, esteve presente na Assembleia-Geral da Oeste-CIM, onde foram 
aprovados os novos estatutos; 

- No dia 9 de Julho, recebeu representantes da SONAE que acompanham o processo de 
implantação do Modelo na cidade, os quais apresentaram um estudo para apreciação; 

- No dia 10 de Julho, recebeu a SIC, com a transmissão em directo de programa, e a RTP 
com a gravação do programa “Há festa em…”; 

- No dia 10 de Julho, recebeu os órgãos sociais da ALIF – Associação Livre dos 
Industriais de Frio, onde ficaram definidos os interlocutores no encetar desta relação; 

- No dia 10 de Julho, reuniu com a empresa NIS8, para discutir assuntos relacionados 
com as infraestruturas do loteamento situado na Zona Industrial da Prageira; 

- No dia 11 de Julho, esteve presente no Torneiro de Ténis de Veteranos, onde 
manifestou uma palavra de reconhecimento; 

- No dia 11 de Julho, no evento “1 dia a pintar”, que teve lugar em Atouguia da Baleia, 
tendo apresentado um voto de reconhecimento àquela Junta de Freguesia pela realização daquela 
iniciativa; 

- No dia 12 de Julho, no aniversário da Associação de Dadores Benévolos de Sangue de 
Peniche, apresentando um voto de reconhecimento pela actividade desenvolvida; 

- No dia 12 de Julho, esteve presente na Missa Nova do Padre Ricardo, tendo felicitado a 
Junta de Freguesia e o Padre Ricardo desejando os maiores êxitos e felicitando pela 
concretização do seu desejo; 

- No dia 12 de Julho, esteve presente na apresentação pública dos “Amigos do Acordeão 
de Ferrel”, tendo apresentado um voto de reconhecimento. 

 
Senhor Vice-Presidente da Câmara: 
- Participou, juntamente com o assessor para a área da educação, Prof. Raul Santos, na 

reunião com a DREL sobre as AEC para o ano lectivo 2009/2010; 
- Informou que promoveu uma reunião sobre os transportes escolares 2009/2010; 
- Deu conta do início das obras na EB1 n.º 4 (escola do alemão) e do Jardim-de-infância 

da Colónia Balnear, em Peniche; 
- Referiu do grande êxito desportivo da 30.ª edição da Corrida das Fogueiras e da 9.ª 

edição das Fogueirinhas, tendo referido que participaram nestes dois acontecimentos desportivos 
mais de 4.600 atletas e reafirmou o agradecimento aos trabalhadores do Município pela 
organização do evento; 
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- Participou na iniciativa de divulgação sobre o local do Circuito Mundial de Surf ASP 
WOR TUN, a ter lugar na Praia de Supertubos, em Peniche, tratando-se de um momento alto 
para o desporto nacional e para o concelho; 

- Participou nas actividades de encerramento do Estúdio Municipal de Dança; 
- Participou no Festival de Natação de encerramento da época; 
- Participou na entrega de troféus da Taça Cidade de Peniche, em futebol; 
-O Senhor Vice-Presidente esteve presente nos seguintes eventos: 

- Inauguração da exposição “Momentos”, no edifício cultural; 
- Reunião do 80.º aniversário dos Bombeiros Voluntários de Penche; 
- Apresentação pública dos “Amigos do Acordeão de Ferrel”; 
- Tomada de posse do Director da Escola Básica 2/3 D. Luís de Ataíde; 
- Encontro de Vespas do Oeste; 
- Diversas actividades das comemorações do 6.º aniversário de elevação a Vila de 

Serra d’El-Rei; 
-O Senhor Vice-Presidente da Câmara informou da aplicação de pavimento no caminho 

agrícola entre Atouguia da Baleia e Bufarda e das intervenções que o DOM está a realizar nas 
casas de banho do Parque Municipal de Campismo, nos Casais do Júlio e em Reinaldes e na 
requalificação da zona envolvente ao edifício Coosofi/Verde Mar/Fernão de Magalhães; 

- O Senhor Vice-Presidente associou-se aos votos de felicitação à D. Ida Guilherme pela 
menção honrosa obtida e valorizou o facto de a Senhora Cristina Santos ter conseguido uma 
posição considerável no Prémio Nacional de Artesanato. 

 
Senhor Vereador Jorge Abrantes: 
- Informou da transferência para Peniche da sede da ALIF – Associação Livre dos 

Industriais de Frio; 
- Comunicou a iniciativa a nível nacional que a empresa ERA está a desenvolver, que 

consiste na plantação de árvores pelo país e cujo lema é “1 casa, 1 árvore”, tendo o lançamento 
desta campanha sido marcado para o próximo dia 19 de Julho, com a plantação de 4000 árvores 
ao longo da albufeira de S. Domingos; 

- Agradeceu a presença do Senhor Presidente da Câmara na festa dos SMAS, tendo 
felicitado todos os trabalhadores daqueles serviços pelo empenho que demonstraram na 
organização e realização do evento; 

- Informou da conclusão do concurso para chefes de divisão daqueles serviços, tendo sido 
seleccionadas a Dr.ª Margarida Almodôvar, para Chefe da Divisão Administrativa e Financeira, 
Eng.ª Márcia Reis para Chefe de Divisão do Controlo de Qualidade e Eng.ª Erménia Coelho para 
Chefe de Divisão dos Serviços Técnicos; 

- Deu conhecimento de que estão reunidas as condições para ser apreciada, em sessão da 
Assembleia Municipal, a fusão das sociedades Valorsul – Valorização e Tratamento de Resíduos 
Sólidos da Área Metropolitana de Lisboa (Norte), S.A, e Resioeste – Valorização e Tratamento 
de Resíduos Sólidos, S.A., concessionárias dos sistemas multimunicipais substituídos; 

 
Senhor Presidente da Câmara: 
Relativamente às questões colocadas pelo Vereador Paulo Rodrigues o Senhor Presidente 

da Câmara prestou os seguintes esclarecimentos: 
- Sobre a situação no Baleal, informou que ser-lhe-á comunicado assim que for prestada a 

informação do Eng. José Pires; 
- Informou de uma reunião realizada em 28 de Maio último, com o intuito de se proceder 

à formulação de parcerias com empresas privadas; 
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- Sobre a transferência do bloco operatório para Alcobaça, esclareceu que o mesmo 
continua a funcionar em Peniche na área da ortopedia, indo encerrar em Julho e Agosto como já 
tem acontecido em anos anteriores, não se sabendo ainda se irá reabrir a cirurgia geral em 
Setembro, uma vez que se irão realizar obras de beneficiação em todo o bloco operatório; 

- Relativamente à atribuição de subsídio para a iluminação de Natal, informou que se está 
a tentar solucionar o impasse; 

- Sobre a ocupação de espaços públicos em Ferrel, informou da realização de uma 
reunião com o Senhor Joaquim Remédios com vista à resolução do problema; 

- Informou que, oportunamente, será dada uma resposta à declaração apresentada pelo 
grupo parlamentar do PSD em anterior sessão de Câmara; 

- Sobre a realização de uma etapa do Campeonato Mundial de Surf em Peniche, enalteceu 
a atitude positiva com que o Turismo de Portugal tratou deste assunto, assim como dos parceiros 
RTP e TMN; 

- Sobre a forma caótica com que se efectua o estacionamento junto à praia dos 
Supertubos, informou que se estão a estudar, juntamente com o comandante operacional 
municipal, soluções e alternativas para superar este problema; 

- Relativamente à paragem das obras que se verificou no Porto de Areira Sul, esta deveu-
se à avaria que se verificou na máquina que realizava esse serviço, tendo a mesma sido superada 
e já se ter verificado a conclusão dos respectivos trabalhos; 

 
Senhor Vereador Francisco Salvador: 
- Relativamente aos problemas surgidos com as habitações adquiridas por munícipes, os 

quais atribuem responsabilidade ao Município por eventuais falhas processuais, esclareceu que 
após serem prestadas as respostas solicitadas, proceder-se-á à análise e tomada de posição, 
cabendo aos tribunais a resolução do problema. 

Não obstante o facto de manter toda a confiança nos serviços municipais, o Senhor 
Vereador alertou para a necessidade de se proceder à alteração de determinados procedimentos, a 
fim de se evitarem situações semelhantes. 

- Constatou que a Corrida das Fogueiras correu relativamente bem, apesar de achar que a 
mesma deverá ser repensada em função do aumento de ano para ano de participantes, uma vez 
que no final da corrida houve uma certa confusão com a saídas de viaturas da cidade, tendo 
proposto que o ponto de partida seja diferente do ponto de chegada, passando por um circuito 
mais interno até chegar à Marginal, evitando o engarrafamento de viaturas no final da corrida; 

- Salientou que se deveriam tomar determinadas medidas sobre o funcionamento dos 
estabelecimentos de actividade nocturna e os ruídos provenientes dos mesmos, devendo ser 
acautelado o descanso das habitações vizinhas e sugerindo que fossem prestados esclarecimentos 
aos proprietários dos estabelecimentos, nomeadamente quanto ao isolamento e às características 
da realização de karaoke, tendo proposto também a realização de fiscalização, sobretudo no que 
diz respeito ao cumprimento dos horários de funcionamento; 

- Na sequência da realização da 9.ª etapa do Campeonato Mundial de Surf, ponderou a 
hipótese do Município apresentar proposta a candidaturas existentes neste campo e que 
comparticipam este tipo de eventos, revolvendo, por exemplo o problema do estacionamento na 
zona da realização do referido campeonato, tendo sugerido a criação de uma ponte pedonal e 
ciclovia a ligar a zona da fábrica do guano à zona da praia dos Supertubos, sobre o Rio de São 
Domingos; 

 
Senhor Vereador Paulo Rodrigues: 
- Agradeceu os esclarecimentos prestados pelo Senhor Presidente de Câmara sobre as 

questões por si colocadas; 
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- Alertou para a existência de caneiras ao longo da Estrada Nacional 114 entre Serra d’El-
Rei e o Moinho de Pau que dificultam a visibilidade dos automobilistas; 

- Questiona sobre a existência de projecto para a realização de obras na estrada entre 
Atouguia da Baleia e Bufarda, uma vez que verificou algumas falhas na reorganização do perfil, 
nomeadamente a existência de curvas perfeitamente suprimíveis, tendo-se disponibilizado para 
se deslocar ao local juntamente com o Senhor Vice-Presidente da Câmara e Presidente da Junta 
de Freguesia de Atouguia da Baleia, a fim de juntamente com os proprietários dos terrenos 
adjacentes encontrarem uma solução que se adeqúe aquele arruamento; 

- Chamou a atenção para um pedido de subsídio efectuado pelo Rancho dos Bôlhos, para 
a realização de uma viagem aos Açores, e sobre o qual ainda não foi dada qualquer resposta; 

- Questionou sobre a existência ou não de condicionamento do trânsito no Baleal, nesta 
época balnear, e se o estacionamento pago iria funcionar este ano uma vez que ainda não foi 
posta em prática; 

- Alertou para a existência de sinalização mal colocada no cruzamento de Praia d’El-Rei 
e Vale de Janelas, pondo em risco a circulação do trânsito, informando de que os proprietários 
dos terrenos existentes naquela zona estão disponíveis, a fim de se alterar a orientação do 
referido cruzamento; 

- Perguntou por que razão o Município não se fez representar numa festa que se realizou 
no passado dia 4 de Julho, em Atouguia da Baleia, tendo o mesmo feito se representar numa 
outra, no mesmo dia em Serra d’El-Rei; 

- Solicitou informação sobre a utilização do autocarro municipal, no passado dia 4 de 
Julho, e sobre o ponto de situação da dívida a fornecedores; 

- Lamentou o facto de terem sido retiradas as estruturas de apoio da propaganda política 
do PSD. 

 
Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 
- Apresentou correcção à acta n.º 25, realizada em 8 de Junho de 2009, fls. 227, onde 

consta 382.000,00 €, passar a constar 3.820.000,00 €; 
- Apesar de considerar que a Corrida das Fogueiras correu bem, propôs que se 

estabelecesse um limite no número de participantes por falta de capacidade logística; 
- Enalteceu o trabalho feito pelo Turismo de Portugal na conquista da realização da 9.ª 

etapa do Campeonato Mundial de Surf para Peniche; 
- Alertou para as deficiências verificadas na realização dos trabalhos na estrada entre 

Atouguia da Baleia e Bufarda, salientando que existem estradas com mais prioridade na 
colocação de alcatrão; 

- Chamou a atenção para o facto das questões por si colocadas e relacionadas com o 
talude junto ao Crédito Agrícola Mútuo de Peniche, o processo de concurso do Coordenador das 
Piscinas Municipais e as cartas enviadas pelo Senhor Manuel Joaquim Leonardo ainda não lhe 
terem sido respondidas; 

- Solicitou informação sobre os apoios prestados à Universidade Sénior de Peniche; 
- Salientou que em virtude de existirem muitas contra-ordenações enviadas pela PSP, 

relativamente aos horários de funcionamento dos estabelecimentos, a Câmara pode e deve tomar 
uma posição firme e inequivoca; 

- Relativamente à dívida a fornecedores, informou que a mesma subiu desde Dezembro 
último, tendo solicitado uma listagem dos subsídios que ainda se encontram por pagar; 

- Fez uma análise concreta de alguns pontos do orçamento, alertando para a existência de 
um grande desequilíbrio nas despesas e nas receitas, tendo-se verificado um decréscimo muito 
grande na arrecadação de impostos, considerando este um ano muito difícil no ponto de vista das 
finanças municipais; 
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- Fez alguns alertas em relação à operacionalização do protocolo celebrado com o Grupo 
Desportivo Atouguiense, para colocação de um relvado sintético no seu campo de jogos. 

- Relativamente aos problemas apresentados pelos Senhores Raul Correia e Luís Chagas, 
afirmou que o que compete fazer do ponto de vista legal o Município deverá fazê-lo e 
rapidamente, sugerindo que seja solicitado apoio jurídico na área administrativa. 

 
Senhor Vereador Joaquim Raul: 
- Agradeceu as latas de conserva oferecidas e enalteceu o aspecto estético; 
- Agradeceu a t-shirt da Corrida das Fogueiras oferecida pelo Senhor Vice-Presidente da 

Câmara, tendo corroborado as posições assumidas pelos restantes Vereadores quanto à 
necessidade de se repensar a estratégia da realização deste evento, devendo articular-se com as 
forças policiais e técnicos municipais; 

- Alertou para a existência de caneiras junto à rotunda de Porto de Lobos e à necessidade 
de se proceder à sua limpeza; 

- Saudou o empenho do Município na conquista para Peniche da realização da 9.ª etapa 
do Campeonato Mundial de Surf; 

- Sobre as questões relacionadas com os Senhores Raul Correia e Luís Chagas, reconhece 
o estado de amargura em que se encontram, mas salientou que por parte da autarquia tem havido 
disponibilidade e abertura para que se possa solucionar os seus problemas, tendo alertado para o 
cuidado a ter com a elaboração das informações que se prestam sobre casos delicados como estes. 

 
Senhor Presidente da Câmara: 
Referiu que se a abordagem dos problemas dos Senhores Raul Correia e Luís Chagas foi 

errada não o foi conscientemente, pois ao longo deste mandato foram procuradas respostas para 
se solucionar este assunto, mediante os recursos existentes na Câmara e inclusivamente apoio 
externo, estando este Município tranquilo quanto à forma como tem procedido, tendo-se 
encaminhado todo o processo para o Ministério Público e aguardando-se a sua tomada de 
posição. 

 
Senhor Vice-Presidente da Câmara: 
Enalteceu a forma elegante como o Município tem tratado deste assunto, advertindo para 

o facto de ser um caso inédito, o que leva a existirem dúvidas, dando, nomeadamente ao Eng. 
José Pires o direito de alegadamente errar, não o penalizando por isso em virtude da sua conduta 
exemplar como tem executado as suas funções, não obstante a procura de culpados e a sua 
penalização. 

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
 

ACTAS DE REUNIÕES ANTERIORES: 
 

Foram presentes e assinadas as actas das reuniões camarárias realizadas nos dias 29 de 
Junho último e 2 de Julho corrente, tendo sido previamente distribuídas fotocópias pelos 
Senhores Vereadores. 

 

CORRESPONDÊNCIA: 
 

Foi presente e apreciada a seguinte correspondência: 
 

* Ofício n.º 523, datado de 29 de Junho de 2009, da Freguesia de Atouguia da Baleia, 
solicitando a atribuição de um subsídio destinado a comparticipar nas despesas a efectuar com a 
realização do 2.º Encontro de Bandas Filarmónicas, que terá lugar no próximo dia 18 de Julho. 
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- Deliberado conceder à Freguesia de Atouguia da Baleia um subsídio, no valor de 
900,00 €. (P.º 28) 

 
* Carta, datada de 24 de Junho de 2009, da Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de 

São Sebastião de Peniche, solicitando apoio logístico e financeiro para a realização de uma 
Semana Cultural, que se realizará de 10 a 19 de Julho. 

- Deliberado conceder o apoio logístico que materialmente seja possível e conceder à 
Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de São Sebastião de Peniche um subsídio no valor de 
500,00 €. (P.º 11/04) 

 
* Ofício n.º 2009/1087, datado de 9 de Julho de 2009, da Comunidade Intermunicipal do 

Oeste, propondo a conversão da Comunidade Urbana do Oeste em Associação de Fins 
Específicos. 

- Deliberado aprovar a remeter o documento à Assembleia Municipal para apreciação e 
aprovação.  

 
* Proposta, datada de 13 de Julho de 2009, para a venda de uma edição de latas de 

conserva, intitulada “Peniche há 2000 anos a produzir conservas”, pelo preço de 2,00 €/unidade, 
no Posto de Turismo, Museu, Parque de Campismo, Edifício dos Paços do Concelho e outros 
locais aderentes voluntária e gratuitamente. 

- Deliberado aprovar a proposta apresentada. 
 
* Informação, datada de 9 de Julho de 2009, do Gabinete de Apoio ao Presidente da 

Câmara, propondo a atribuição de apoio institucional ao projecto “CeteMares: Centro de I&D, 
Formação e Divulgação do Conhecimento Marítimo”, cujo proponente é o Instituto Politécnico 
de Leiria. 

- Deliberado aprovar. 
 
A Câmara tomou ainda conhecimento da seguinte correspondência e expediente: 
 
* Ofício n.º 614/09, datado de 2 de Julho de 2009, do Programa Operacional Regional do 

Centro Mais Centro, informando que a Comissão Directiva daquele Programa deliberou aprovar 
a candidatura para Recuperação do Fosso da Muralha e Espaços Envolventes – Frente Ribeirinha 
e Centro Histórico. (P.º DOM) 

 
3.ª REVISÃO AO ORÇAMENTO E AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS: 

 
- A Câmara deliberou aprovar a revisão n.º 3 ao Orçamento da Despesa, para o ano em 

curso, a qual regista o valor de 25.438,44 € em reforços de despesas correntes, 126.250,00 € em 
reforços de despesas de capital e 417.500,00 € em anulações de despesas de capital. 

 
- A Câmara deliberou aprovar a revisão n.º 3 ao Orçamento da Receita, para o ano em 

curso, a qual regista o valor de 29.068,19 € em reforços de despesas correntes, 56.500,00 € em 
reforços de despesas de capital, 460.750,00 € em anulações de despesas de capital e 109.370,25 € 
em outras receitas. 

 
- A Câmara deliberou aprovar a revisão n.º 3 ao Plano Plurianual de Investimentos, para 

o ano em curso, a qual regista o valor de 126.250,00 € em reforços e 417.500,00 € em anulações. 
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Deliberado, ainda, remeter os documentos aprovados à Assembleia Municipal, para a sua 
aprovação.  

 
CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLOS: 
 
 * Foram presentes, para efeitos de aprovação, os textos de protocolo e acordo de parceria 
a celebrar com as seguintes instituições, os quais foram objecto da deliberação que a seguir se 
indica: 

- Com o Wave Energy Centre (Centro de Energia das Ondas). 
- Com o Programa Operacional Regional do Centro – Mais Centro, o qual visa 

implementar o Programa de Acção – Recuperação do Fosso da Muralha e Espaços Envolventes – 
Frente Ribeirinha e Centro Histórico. 

- Com a Fábrica Paroquial da Freguesia de Serra d’El-Rei, o qual visa a integração de 
imóveis histórico-religiosos pertencentes à Paróquia, nomeadamente a Igreja de São Sebastião, 
na Rota das Igrejas do Concelho de Peniche 

- Deliberado aprovar os textos dos protocolos e acordo de parceria a celebrar e dar 
poderes ao Senhor Presidente da Câmara, ou quem legalmente o substitua, a outorgá-los em 
nome do Município. 
 
CONCURSO PÚBLICO PARA EXECUÇÃO DA EMPREITADA DE BENEFICIAÇÃO DE 
ARRUAMENTOS NA CIDADE DE PENICHE: 

 
* Foi presente o relatório final de análise das propostas do concurso público para a 

empreitada de Beneficiação de Arruamentos na Cidade de Peniche. 
- Deliberado adjudicar a empreitada ao concorrente classificado em primeiro lugar e 

conforme proposto no relatório, a empresa Construções Pragosa, S.A., pelo valor global proposto 
de 179.559,65 €, a que acresce o IVA. 

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

* Foi presente o relatório final de análise das propostas do concurso público para a 
empreitada de Construção do Centro de Alto Rendimento de Surf de Peniche, elaborado pelo 
Júri do concurso e datado de 7 de Julho de 2009, propondo a exclusão de todas as propostas e a 
não adjudicação da empreitada.  

- Deliberado: 
1 - Excluir todas as propostas apresentadas, designadamente do concorrente Lajemar, 

Sociedade de Construção, L.da., com o fundamento previsto na alínea a) do ponto 2 do artigo 
146.º do Código dos contratos públicos e do concorrente Costa & Carvalho, S.A., com o 
fundamento previsto na alínea d) do ponto 2 do artigo 70.º do mesmo diploma legal. 

2 - Não adjudicar a empreitada, com o fundamento previsto na alínea b) do ponto 1 do 
artigo 79.º do Código dos contratos públicos e revogar a decisão de contratar tomada em reunião 
de câmara de 26/01/2009, nos termos previstos no n.º 1 do artigo 80.º do mesmo código. 

 
 
* Foi também presente uma informação da Divisão de Planeamento de Obras e 

Infraestruturas, datada de 10 de Julho de 2009, propondo a abertura de novo concurso público 
para adjudicação da mesma empreitada.  

- Deliberado: 
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1 - Abrir novo procedimento de contratação pública por concurso público, com o 
fundamento previsto no artigo 19.º do Código dos Contratos Públicos, com preço base de 
1.238.000,00 € (um milhão, duzentos e trinta e oito mil euros) e prazo de execução de dez meses. 

2 - Aprovação as novas peças concursais do procedimento, constituídas por programa de 
concurso, caderno de encargos e projectos. 

3 - Designar para júri do procedimento, nos termos previstos do artigo 67.º do Código dos 
Contratos Públicos, os mesmos membros do concurso anterior. 

4 - Delegar no Júri do procedimento competência para prestar esclarecimentos, proceder 
a rectificações, identificar e introduzir erros e omissões por sua iniciativa e analisar e decidir 
sobre aceitação dos erros e omissões identificados pelos interessados na fase própria, além das 
competências próprias previstas no Código dos Contratos públicos. 
 
PROPOSTA DE ALINHAMENTOS: 
 
 A Câmara deliberou aprovar a proposta, elaborada pela DEPPC, datada de 29 de Abril de 
2009, para alinhamento da Rua Aterro, em Serra d’El-Rei. 

 
PEDIDOS DE INFORMAÇÃO PRÉVIA: 

 
* Foi presente um pedido de informação prévia, em nome de António Jorge Martins 

Roberto, para construção de uma moradia unifamiliar, nos Casais do Baleal, já presente em 
reunião anterior. 

- Deliberado manter a deliberação, tomada em reunião de 2 de Fevereiro de 2009. 
 

LOTEAMENTOS: 
 

Foram presentes e apreciados os seguintes processos de operações de loteamento: 
 

* Proc.º N.º L12/97, em nome de NICIM – Sociedade de Construções, L.da, para 
loteamento de um prédio urbano, sito nas Ruas Arq. Paulino Montez e Estado Português da 
Índia, em Peniche, já presente em reuniões anteriores e acompanhado, agora, de novos 
elementos. 

- Deliberado aprovar a nova junção de documentos (rede de abastecimento de água, rede 
de saneamento, equipe multidisciplinar e nova calendarização), nos termos das informações dos 
SMAS, de 20 de Abril de 2009, e da DGUO, de 21 de Maio de 2009. 

 
* Proc.º N.º L2/09, em nome de Ezequiel Franco Costa, para loteamento de uma 

propriedade, sita na Rua do Cruzeiro, no Lugar da Estrada. 
- Deliberado informar o requerente de que deverá reformular o pedido, nos termos e com 

os fundamentos constantes do parecer técnico da DGUO, de 2 de Julho de 2009, podendo o 
projecto ser desenvolvido desde que respeite as condições e dê cumprimento às orientações 
expressas que resultam do referido parecer. 
 
LICENCIAMENTO DE OBRAS PARTICULARES: 

 

Foram presentes e apreciados os seguintes processos para licenciamento de obras: 
 
* Proc.º N.º 127/08, em nome de José Rui Oliveira Martins, para proceder à alteração de 

uma esplanada, situada no Largo da Ribeira, em Peniche, já presente em reunião anterior e 
acompanhado agora de novos desenhos.  
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- Tomado conhecimento. 
 
* Proc.º N.º 154/06, em nome de Raul Martins, para proceder à legalização e alteração de 

um condomínio, sito no Caminho da Nora, em Peniche, já presente em reuniões anteriores e 
acompanhado agora de uma exposição em nome do requerente. 

- Tomado conhecimento. 
 
* Proc.º N.º 34/09, em nome de Surfcastle, L.da, para proceder à substituição da cobertura 

existente no anexo, sito na Avenida do Mar, n.º 186, no Baleal. 
- Deliberado aprovar. 
 
* Proc.º N.º 331/03, em nome de Valgroubetão, L.da, para proceder a alteração/ampliação 

do edifício sede daquela empresa, sito no Casal pequeno, em Atouguia da Baleia, já presente em 
reuniões anteriores. 

- Deliberado indeferir o pedido de legalização pelos motivos e com os fundamentos 
constantes do parecer técnico da DGUO, de 23 de Junho de 2009, com o qual se concorda. 

 
* Proc.º N.º 125/09, em nome de Antero Fernandes Pereira Teixeira, para construção de 

um edifício destinado a comércio, sito na Travessa dos Remédios, n.º 17, em Peniche. 
- Deliberado aprovar o projecto de arquitectura, devendo apresentar os projectos das 

especialidades. 
 
Foi ainda presente o seguinte expediente relativo a obras particulares: 
 
* Foi novamente presente o processo em nome de Janete Mendes Pinto sobre a 

verificação das condições de segurança e do pé direito do estabelecimento “Art Café”, na 
sequência da solicitação feita em reunião de 29 de Dezembro de 2008, acompanhado de 
informação, datada de 9 de Julho de 2009, do assistente administrativo gestor de procedimento 
de actividades económicas. 

- Deliberado solicitar o parecer jurídico sobre o processo às consultoras jurídicas para a 
área do urbanismo. 

 
REUNIÕES DE CÂMARA: 
 
 A Câmara deliberou realizar uma reunião extraordinária, na próxima terça-feira, dia 14 de 
Julho, pelas 17.00 horas, tendo a convocatória sido feita directamente a todos os membros da 
Câmara e com dispensa de convocação escrita. 

 
ENCERRAMENTO: 

 
Sendo vinte horas e quarenta 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, Margarida Isabel Rosado Pelerito de Araujo Goncalves, Chefe da Divisão 
Administrativa, servindo de Director de Departamento de Administração e Finanças, a subscrevo 
e assino. 

 
 


