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ACTA N.º 30/2009 
 

ACTA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
PENICHE, REALIZADA NO DIA 14 DE JULHO DE 2009: 

 
Aos catorze 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 e 
Paulo Jorge Leal Rodrigues, Vereadores, reuniu, extraordinariamente, a Câmara Municipal de 
Peniche. 

A reunião foi aberta, pelo Senhor Presidente, eram dezassete horas e trinta minutos. 
O Senhor Vereador Francisco Salvador não compareceu à reunião por se encontrar 

ausente do concelho. 
O Senhor Vereador Jorge Gonçalves apenas participou na reunião a partir das dezoito 

horas 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 DA ORDEM DO DIA 

 
BALANCETES: 

 
Foi presente o balancete dos fundos da tesouraria do município, do dia 10 de Julho 

corrente, tendo a Câmara verificado e aprovado os saldos de: 
Operações orçamentais: 1 036 021,43 € (um milhão, trinta e seis mil, vinte um euros e 

quarenta a três cêntimos). 
Operações não orçamentais: 267 429,89 € (duzentos e sessenta e sete mil, quatrocentos e 

vinte e nove euros e oitenta e nove cêntimos). 
 

CORRESPONDÊNCIA: 
 
Foi presente e apreciada a seguinte correspondência: 
 
* Carta, datada de 3 de Julho de 2009, da Associação Juvenil de Ciência, solicitando 

apoio para a realização do XXVII Encontro Juvenil de Ciência, que irá decorrer em Peniche, de 
1 a 11 de Setembro de 2009. 

- Deliberado dispensar o apoio logístico que materialmente seja possível. 
 
* Carta, datada de 25 de Junho de 2009, de Natércia Magalhães Cabral, dando 

conhecimento de que cessou funções como Presidente do Conselho Directivo do IPTM. 
- Tomado conhecimento e deliberado desejar as maiores felicidades pessoais e 

profissionais. (37) 
 
* Carta n.º 01/D/2009, datada de 5 de Julho de 2009, da União Desportiva e Cultural de 

São Bernardino dando conhecimento da composição dos seus novos órgãos sociais. 
- Tomado conhecimento e deliberado felicitar os novos corpos sociais pela eleição e 

desejar-lhes os melhores sucessos no exercício das suas funções. (11/03) 
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* Ofício, datado de 8 de Julho de 2009, do Instituto Português do Sangue, IP, solicitando 

apoio para a realização de colheitas de sangue, durante o próximo mês de Agosto. 
- Deliberado autorizar o estacionamento da unidade móvel nos locais propostos, o 

fornecimento de energia eléctrica e a isenção do pagamento da taxa de ocupação da via pública, 
no que concerne à jurisdição do Município. (16/01) 

 
* Ofício n.º 452, datado de 3 de Junho de 2009, da Escola Secundária de Peniche, 

solicitando a designação de dois representantes do Município para integrarem o Conselho Geral 
daquela escola. 

- Deliberado designar o Senhor Vice-Presidente da Câmara e o assessor para a área da 
educação, Senhor Raul Santos, para representantes do Município no Conselho Geral da Escola 
Secundária de Peniche. (13/09) 

 
* Carta, datada de 7 de Julho de 2009, do Atlético Clube de Geraldes, solicitando a 

atribuição de uma taça para a final do XI Campeonato de Futsal, que se realizará no dia 1 de 
Agosto. 

- Deliberado oferecer ao Atlético Clube de Geraldes um troféu, até ao valor de 80,00 
euros. (11/03) 

 
* Carta, datada de 3 de Julho de 2009, do Centro Social do Pessoal da Câmara Municipal 

de Peniche, solicitando a atribuição de um subsídio destinado ao pagamento das seguintes 
refeições fornecidas na cantina daquele centro social, durante o pretérito mês de Junho: 

- Almoços “Dia da Criança”; 
- Beberete “World Cruising”; 
- Actividades acção social dia 17; 
- Actividades acção social dias 24 e 25; 
- Refeições “Vigilantes da Feira Mensal”; 
- Almoço “Corrida das Fogueiras”; 
- Jantar “Corrida das Fogueiras”. 

- Deliberado conceder ao Centro Social do Pessoal da Câmara Municipal de Peniche um 
subsídio extraordinário, no valor de 1922,50 euros. (40/09/01) 

 
* Carta, datada de 3 de Julho de 2009, do Centro Social do Pessoal da Câmara Municipal 

de Peniche, solicitando a atribuição de um subsídio destinado ao pagamento das seguintes 
refeições fornecidas na cantina daquele centro social, durante o pretérito mês de Março: 

- Material de apoio “Festa da Primavera – reciclagem”; 
- Beberete “GPS Workshop sobre trabalhos em parcerias”; 
- Refeições “Vigilantes da Feira Mensal”. 

- Deliberado conceder ao Centro Social do Pessoal da Câmara Municipal de Peniche um 
subsídio extraordinário, no valor de 338,70 euros. (40/09/01) 

 
* Carta, sem data, da Comissão da Igreja da Bufarda, dando conhecimento de que irá 

realizar um churrasco convívio, no dia 26 de Julho, com a finalidade de angariar verbas para as 
obras que irão realizar na referida igreja, e solicitando apoio financeiro. 

- Deliberado felicitar a Comissão da Igreja da Bufarda pela realização da iniciativa, 
estando o Município disponível para comparticipar nas despesas a realizar com as obras naquela 
igreja. (11/03) 
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* Carta, datada de 29 de Junho de 2009, da Associação Desportiva e Recreativa de Casal 
Moinho (Comissão de Festas), solicitando a oferta de uma libra e meia libra, ambas em ouro, 
para atribuir aos melhores atiradores do torneio de tiro ao alvo. 

- Deliberado oferecer à Associação Desportiva e Recreativa de Casal Moinho uma e meia 
libras em ouro. (11/03) 

 
* Carta, datada de 13 de Julho de 2009, da Associação Juvenil de Peniche, solicitando 

apoio logístico para a realização da 10.ª edição do Peniche Moda, que terá lugar no dia 25 de 
Julho de 2009. 

- Deliberado conceder o apoio logístico solicitado. 
 
* Carta, datada de 1 de Julho de 2009, da Associação Cultural Desportiva e Recreativa de 

Casais de Mestre Mendo, solicitando apoio para a realização de um torneio de futebol de 5 
feminino. 

- Deliberado conceder o apoio logístico que materialmente seja possível. 
 
* Informação, datada de 10 de Julho de 2009, do Senhor Presidente da Câmara, dando 

conhecimento dos apoios solicitados para a realização do IV Grand Prix de Peniche do Circuito 
Nacional de Ténis de Praia 2009, que terá lugar na Praia do Baleal, nos dias 25 e 26 de Julho. 

- Deliberado conceder ao Clube de Ténis de Peniche o apoio logístico solicitado, a 
atribuição de um subsídio no valor de 1000,00 euros e assumir o pagamento dos honorários e 
transporte do juiz árbitro, no valor de 250,00 euros. 

 
A Câmara tomou ainda conhecimento da seguinte correspondência e expediente: 
 
* Carta, datada de 16 de Junho de 2009, do Grupo de Educação Física da Escola 

Secundária de Peniche, agradecendo o apoio dispensado pelo Município para a realização do 
Convívio de Voleibol e Rugby de Praia. (37) 

 
* Carta, datada de 6 de Julho de 2009, do “World Cruising Club”, agradecendo o apoio 

concedido aos participantes no “Rally Portugal 2009”. (37) 
 
* Carta, datada de 8 de Julho de 2009, do Vespa Clube do Oeste, agradecendo o apoio 

concedido ao 5.º Encontro Nacional. (37) 
 

MAPA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL: 
 
* Foi presente o mapa de execução orçamental referente ao dia 30 de Junho de 2009. 
- Tomado conhecimento. (31/02) 
 

TABELA DE TAXAS E LICENÇAS – EMISSÃO DE SENHAS: 
 
 A Câmara deliberou autorizar a emissão das seguintes senhas de cobrança de rendimentos 
municipais: 
 

Mercados e Feiras: 
 - Ocupação de terrado = 40 cadernetas, com 100 folhas cada, numeradas de 1 a 4000, 
série E, de cor creme, da taxa de 1,25 €; 
 - Ocupação de terrado = 25 cadernetas, com 100 folhas cada, numeradas de 1 a 2500, 
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série E, de cor cinza, da taxa de 0,63 €; 
 

PESSOAL: 
 
* Foi presente lista nominal dos trabalhadores contratados em regime de contrato de 

trabalho a termo resolutivo certo, contrato de prestação de serviços, contrato de emprego 
inserção e estágios profissionais ao serviço em Junho de 2009. 

- Tomado conhecimento. (31/02) 
 
* Foi presente relação sobre o trabalho extraordinário efectuado pelos trabalhadores do 

município, no período de Janeiro a Junho de 2009. 
- Tomado conhecimento. (31/02) 
 

PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS EM MATÉRIA DE GESTÃO DE 
ZONAS COSTEIRAS: 

 
* Foi presente para análise do Executivo Municipal a minuta do protocolo de delegação 

de competências a celebrar com a ARHTejo – Administração da Região Hidrográfica do Tejo, 
tendo o Senhor Presidente da Câmara prestado alguns esclarecimentos e propondo a celeridade 
na sua assinatura uma vez que seria de interesse para o Concelho, pois esta entidade tem 
demonstrado uma grande rapidez na resolução dos problemas deste Município. 

O Senhor Vereador Jorge Abrantes apenas questionou se o recebimento de 40% da 
receita justifica todas as competências ou responsabilidades que são incumbidas ao Município, 
nomeadamente a questão da fiscalização de situações pontuais. 

O Senhor Presidente da Câmara sugeriu que se aceitasse a celebração deste protocolo, a 
título experimental, pelo período de um ano, sendo que, se o mesmo não servisse os interesses do 
Município, proceder-se-ia à renúncia do mesmo. 

- Deliberado aprovar a celebração do protocolo. 
 

REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO ADJACENTE À IGREJA DE NOSSA SENHORA DA 
CONCEIÇÃO, EM PENICHE: 

 
* Elaborado pela DEPPC, foi presente um estudo que contempla a requalificação das 

artérias adjacentes à igreja de Nossa Senhora da Conceição, em Peniche, e o reordenamento da 
circulação automóvel no mesmo local. 

- Deliberado que o presente estudo seja apreciado pela DPOI e Comissão Municipal de 
Trânsito, nomeadamente quanto às acessibilidades, devendo qualquer intervenção estar 
condicionada ao previsto com a realização das obras de construção da casa mortuária. 

 
HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS: 

 
Acompanhados dos pareceres das respectivas Juntas 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 09.00 às 24.00 horas, para o estabelecimento de bebidas, denominado “Café 

Jovem”, sito na Rua de São Marcos, em Peniche, de que é proprietária a Senhora Ana Isabel 
Neves Mimoso. 

- Deliberado que seja visado o horário de funcionamento das 9.00 às 24.00 horas, com 
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validade até 31 de Julho de 2010. 
 
* Das 07.00 às 02.00 horas, para o estabelecimento de bebidas, denominado “Café 

Moderno”, sito na Rua das Rendilheiras, em Peniche, de que são proprietários os herdeiros do 
Senhor Eduardo Rosa Franco. 

- Deliberado que seja visado o horário de funcionamento das 07.00 às 02.00 horas, com 
validade até 31 de Julho de 2010. 

 
* Das 08.00 às 06.00 horas, para o estabelecimento de bebidas, denominado “Amnésia”, 

sito no Campo da República, em Peniche, de que é proprietária a Senhora Izabela Mariana 
Pavlovici. 

- Deliberado que seja visado o horário de funcionamento das 08.00 às 04.00 horas, com 
validade até 31 de Dezembro de 2009. 

 
PATRIMÓNIO: 

 
* Foi presente a carta n.º 188, datada de 1 de Julho de 2009, do Centro Paroquial de Bem-

-Estar Social de Atouguia da Baleia, solicitando a celebração de um protocolo de cedência, a 
título precário, relativamente ao imóvel municipal, sito na Rua da Carreira, n.º 18, em Atouguia 
da Baleia, que vem sendo ocupado por aquela instituição. 

- Deliberado aprovar a celebração de um protocolo de cedência, pelo prazo de 5 anos 
prorrogáveis. 
 
CERTIDÃO DE DESTAQUE: 

 
Foram presentes os seguintes requerimentos: 
 
* Em nome de João Manuel Pereira dos Santos, solicitando o destaque de uma parcela de 

terreno, com a área de 1106,00 m2, sita na Rua dos Bentos, em São Bernardino, já presente em 
reunião anterior e acompanhado, agora, de resposta à audiência prévia. 

- Deliberado deferir e certificar que o destaque reúne os requisitos estabelecidos no n.º 4 
do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a sua actual redacção, 
conforme informação da DGUO, de 7 de Julho de 2009. 

 
* Em nome de Avelina Rosa Oliveira Santos e Lídia Oliveira Santos, solicitando o 

destaque de uma parcela de terreno, com a área de 375,00 m2, sita em Ferrel, e propondo a 
integração de 132,00 m2 no domínio público municipal. 

- Deliberado aceitar a cedência gratuita ao Município de Peniche, da parcela de terreno a 
integrar na via pública, com a área de 132,00 m2, conforme previsto na planta de destaque da 
parcela de terreno. 

 
LOTEAMENTOS: 

 
Foram presentes e apreciados os seguintes processos de operações de loteamento: 
 
* Proc.º N.º L2/08, em nome de Luís Alberto Rodrigues Santana, para loteamento de um 

prédio misto, sito em “Dominguinhos”, freguesia de Ajuda, em Peniche, já presente em reunião 
anterior e acompanhado, agora, de novos elementos entregues pelo titular do processo. 
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- Deliberado indeferir por a solução proposta prever a construção de passeios na faixa de 
rodagem existente, ocupando assim a via pública, podendo o requerente contactar os serviços 
camarários de modo a que seja encontrada solução adequada para o traçado da Rua da Fonte 
Boa. 

 
* Proc.º N.º L9/08, em nome Berlenga-Sol, Urbanizações, L.da, para loteamento de dois 

prédios rústicos, sitos em “Forninha” e “Caminho do Farol”, freguesia de São Pedro, em 
Peniche. 

- Deliberado indeferir, face ao teor das condições constantes do parecer da DGUO, de 15 
de Junho de 2009, e solicitar o parecer jurídico às consultoras jurídicas para a área do urbanismo 
sobre os aspectos relativos à habitação colectiva de que se dará conhecimento ao requerente. 

 
* Proc.º N.º L16/99, em nome de José Rui Cordeiro Pinto, Mulher & Filhos, L.da, para 

loteamento de uma propriedade, sita em São Bernardino, já presente em reuniões anteriores e 
acompanhado, agora, do terceiro pedido para alteração ao estudo inicial. 

- Deliberado aprovar as alterações ao loteamento, nas condições do parecer técnico da 
DGUO, de 19 de Junho de 2009. 

 
LICENCIAMENTO DE OBRAS PARTICULARES: 

 
Foram presentes e apreciados os seguintes processos para licenciamento de obras: 
 
* Proc.º N.º 148/09, em nome de Jorge António Gonçalves da Silva, para alteração de 

uma moradia, sita na Rua Salvador Franco, n.os 15, 17 e 19, em Peniche. 
- Deliberado proceder à audiência prévia do requerente, manifestando a intenção de 

indeferir o pedido, face ao teor do parecer da DRC-LVT, e solicitar àquela entidade 
esclarecimentos relativamente ao ponto onde conclui que “… as peças gráficas não possuem 
qualidade suficiente para se proceder a uma análise rigorosa e conclusiva da proposta.”, de modo 
a que o requerente possa apresentar um pedido devidamente rectificado. 

O Senhor Vereador Jorge Gonçalves não participou na apreciação e votação deste 
assunto. 

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

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

- Deliberado indeferir. 
 
* Proc.º N.º 404/06, em nome de Francisco António dos Santos, para construção de um 

muro não confinante com a via pública e colocação de portão, no prédio sito na EN 114, n.º 63, 
em Atouguia da Baleia, já presente em reunião anterior. 

- Tomado conhecimento do ofício enviado pela Junta de Freguesia de Atouguia da 
Baleia, em 17 de Junho, devendo ser-lhe remetida cópias da documentação relativa a este 
processo. 

 
* Proc.º N.º 17/08, em nome de Zélia Maria Bruno Martins, para legalização de uma 

moradia, sita na Rua das Bóias, em Peniche, já presente em reunião anterior. 
- Deliberado indeferir. 
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* Proc.º N.º 570/05, em nome de Anabela da Conceição Madeira Rodrigues Antunes, 
para construção de uma moradia, na Rua Luís de Camões, em Serra d’El-Rei. 

- Deliberado manter a deliberação, tomada em reunião de 19 de Janeiro de 2009. 
 

ENCERRAMENTO: 
 
Sendo vinte horas e dez minutos, o Senhor Presidente declarou encerrada a reunião, da 

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

E eu, Margarida Isabel Rosado Pelerito de Araujo Goncalves, Chefe da Divisão 
Financeira, servindo de Director de Departamento de Administração e Finanças, a subscrevo e 
assino. 

 
 


