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ACTA N.º 31/2009 
 
         ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 
         REALIZADA NO DIA 27 DE JULHO DE 2009: 
 
Aos vinte sete 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 Jorge 
Alberto Bombas Amador, Vice-Presidente, Jorge Serafim Silva Abrantes, Jorge Manuel Rosendo 
Gonçalves, Vítor Manuel Farricha Mamede, 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 Vice-Presidente, eram catorze horas e cinquenta 
minutos. 

O Senhor Vice-Presidente informou que o Senhor Presidente da Câmara não participa na 
reunião por se encontrar no gozo do período de férias. 

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. 

 
SUSPENSÃO DE MANDATO: 

 
* Foi presente uma carta do Senhor Vereador Joaquim Raul Gregório Farto, datada de 24 

de Julho de 2009, em que solicita a suspensão do seu mandato, no período de 27 de Julho a 31 de 
Agosto, em virtude de se encontrar ausente da área do concelho, nos termos do disposto no 
artigo 77.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro. 

- A Câmara deliberou deferir e, verificando-se que se encontrava presente na sala o 
cidadão que se segue na respectiva lista (PS), Senhor Vítor Manuel Farricha Mamede, nos 
termos do disposto no n.º 1 do artigo 79.º da citada lei, passou o mesmo, de imediato, a participar 
na reunião. 

 
PERÍODO DE AUDIÇÃO DO PÚBLICO 

 
No período reservado à audição do público, intervieram: 
 
-Luís Chagas, disse que, na reunião com o Presidente da Câmara, sobre o seu processo de 

construção de habitação, tinha ficado definido que iriam ser enviados para a consultora jurídica 
municipal para a área do urbanismo para emissão de parecer, todos os documentos disponíveis, 
incluindo a troca de correspondência com a Provedoria de Justiça e que tal não tinha acontecido. 
Distribuiu fotocópias do citado parecer aos Vereadores e disse que o parecer não passava de um 
comentário sobre a sua intervenção na reunião de Câmara e que a correspondência trocada com a 
Provedoria de Justiça não tinha sido enviada para a consultora jurídica, contrariando o que tinha 
sido dito pelo Senhor Presidente na reunião mencionada. 
 Acrescentou que continuava à espera do esclarecimento das duas linhas da carta do 
Director do DPGU. 
 Esclareceu que o parecer jurídico emitido era um parecer sobre a sua intervenção na 
reunião de Câmara e não sobre o seu processo e que, em sua opinião o parecer não era sobre o 
seu processo porque a consultora jurídica não tinha visto o seu processo. 
 Disse ainda que a consultora jurídica complementava, através de carta, o seu parecer 
sobre o processo, mas não fazia referência de que tinha visto a correspondência trocada com a 
Provedoria de Justiça. 
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 Concluiu dizendo que, embora o Presidente da Câmara tivesse combinado consigo que 
enviaria todos os documentos do seu processo para a consultora jurídica emitir parecer, a 
correspondência com a Procuradoria da Justiça não tinha sido enviada. 
 O Senhor Vice-Presidente disse que tinha sido emitido um parecer sobre o processo e que 
se tinha verificado que alguns documentos não tinham sido enviados, o que se tinha feito 
posteriormente e sobre os quais se tinha recebido a última carta da consultora jurídica, 
distribuída ao executivo Municipal. Acrescentou que, no entanto não tinha a certeza de que a 
correspondência trocada com a Provedoria da Justiça tinha sido enviada, o que iria confirmar e 
dar uma resposta por escrito a Luís Chagas. 
 O Senhor Vereador Francisco Salvador disse que o parecer tinha a data de 16 e só tinha 
havido reunião a 14 e que não se lembrava de receber cópia da carta da consultora jurídica. 
 O Senhor Vice-Presidente confirmou a entrega da cópia do parecer citado. 
 O Senhor Vereador Jorge Gonçalves disse que o Presidente tinha distribuído o parecer de 
Raul Correia e não o parecer de Luís Chagas. 
 O Senhor Luís Chagas disse que era fundamental a consultora jurídica ter acesso à 
correspondência trocada com a Provedoria de Justiça. 
 O Senhor Vice-Presidente garantiu que seria enviada a correspondência do DPGU e com 
a Provedoria de Justiça à consultora jurídica. 
 O Senhor Luís Chagas voltou a referir que não se tinha cumprido o prometido. 
 O Senhor Vereador Paulo Rodrigues disse que era grave o Senhor Presidente não cumprir 
o que tinha prometido. 
 

- Francisco Alexandre, que entregou cópias aos Vereadores de partes do seu processo 
relativa à sua habitação construída com deficiências. Fez uma exposição sobre o conteúdo de três 
documentos que induziam em erro, nomeadamente o Consultor Jurídico Municipal, na emissão 
do seu parecer sobre o assunto. 

Referiu que as comunicações da Câmara ao INCI e à Ordem dos Engenheiros não tinham 
sido feitas como deviam ser. 

Deu também cópia aos vereadores das perguntas que tinha feito à Câmara e das respostas 
dadas, que “raspavam” só as perguntas. 

O Senhor Vice-Presidente disse que não sabia das perguntas focadas e frisou que 
Francisco Alexandre só distribuía cópias a duas forças politicas da Câmara, não entregando 
cópias à força politica maioritária.  

Disse ainda que, sobre cada uma das questões que tinha posto, se as quisesse pôr por 
escrito poderia fazê-lo, para receber uma resposta também por escrito e poder ser arquivada no 
seu processo. 

O Senhor Francisco Alexandre disse que já tinha feito perguntas por escrito e que as 
respostas dadas por escrito não tinham sido objectivas. 

O Senhor Vice-Presidente leu um despacho da Agência Lusa sobre os processos de 
Francisco Alexandre, Luís Chagas e Raul Correia e perguntou se podiam explicar o conteúdo do 
referido despacho. 

 O Senhor Francisco Alexandre disse apenas fazia a pergunta do porquê dos dois 
construtores e os dois técnicos responsáveis não terem sido de imediato proibidos de 
apresentarem projectos na Câmara de Peniche. 

O Senhor Vereador Francisco Salvador disse que este assunto era de cariz técnica e que a 
Agencia Lusa tinha feito uma abordagem politica. Acrescentou que, no seu entender, o que dizia 
a comunicação social nada tinha a ver que o problema técnico-jurídico que constituía este 
assunto. 
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Disse também que achava que este assunto já deveria estar encerrado e não via a razão de 
a Câmara resolver este problema de uma vez por todas e a contento dos reclamantes. Disse, por 
último, que não entendia o porquê de a Câmara não mandar o processo para o Ministério Público 
e se não houvesse razão para isso, com certeza que o Ministério Público devolveria o processo e 
o caso ficaria arrumado. 

O Senhor Vereador Paulo Rodrigues disse que concordava com a opinião do Senhor 
Vereador Francisco Salvador. 

O Senhor Vereador Vitor Farricha disse que se andava com troca de correspondência sem 
qualquer resultado, que se deveria tratar do assunto com profissionalismo e que quem não devia, 
não temia. Salientou que o que tinha sido combinado deveria ser cumprido. 

O Senhor Vereador Jorge Gonçalves disse que a questão em análise era séria demais para 
se entrar no jogo da politica eleitoral. Frisou que já tinha dito que a Câmara devia de fazer aquilo 
que a lei obrigava fazer, o mais rápido possível e se não tinha técnicos eficientes para o fazer, 
deveria adquirir serviços no mercado para o fazer. 

Sobre o comunicado da Agência Lusa, disse que cada um era responsável por aquilo que 
tinha dito, que sempre que alguém fazia uma afirmação, essa frase era citada na comunicação 
entre aspas e que se estivesse assim explicita no texto tinha de ter um responsável que não seria o 
jornalista. 

O Senhor Vice-Presidente disse que a afirmação vinha entre aspas na notícia divulgada 
pela Agência Lusa, o que indicava que tinha sido dita por alguém. 
 O Senhor Luís Chagas disse que tinha feito várias declarações tanto para as rádios como 
para a televisão e que assumia tudo o que tinha dito. 

O Senhor Francisco Alexandre perguntou qual era o partido da oposição que lhe estava a 
pagar para fazer as afirmações que tinha feito. 

O Senhor Vice-Presidente perguntou ao Senhor Francisco Alexandre se alguma vez o 
tinha ouvido dizer isso. 

O Senhor Francisco Alexandre disse que tinha ouvido dizer isso, mas que o Senhor Vice-
Presidente não tinha desmentido. 

Acrescentou que estava disposto a que lhe fizessem uma investigação ao que tinha feito e 
dito, inclusivamente aos telefonemas por si feitos desde 2009/04/26. 

O Chefe da DGUO disse que era arquitecto e não jurista e que quando lhe era pedido um 
parecer pela Câmara, elaborava-o dentro das suas competências como técnico. 

O Senhor Raul Correia disse que pensava que não tinha dito a afirmação que estava entre 
aspas na notícia da Agência Lusa, mas se por acaso tivesse feito tal afirmação e se a Câmara lhe 
quisesse pôr um processo em Tribunal, não teria qualquer problema, porque iria dar origem a 
uma investigação e talvez fossem apuradas responsabilidades de determinadas situações. 

 
PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 
Senhor Vice-Presidente da Câmara: 
-Participou na cerimónia de assinatura dos protocolos relativos à Rota das Igrejas, tendo 

mencionado todos os outorgantes; 
-Participou na edição de 2009 do Carnaval de Verão, salientando a participação de 19 

grupos e 600 figurantes, assim como a grande afluência de público. 
-Participou numa reunião com os Agrupamentos de Escolas sobre as medidas a tomar 

contra a Gripe A, referindo as medidas preconizadas, assim como a disponibilidade da Câmara 
em colaborar neste processo. 
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-Participou na reunião preparatória do Mundial de Surf, em que participaram todas as 

partes intervenientes no evento; 
-Participou na Mostra de Renda de Bilros que tinha decorrido de 23 a 26 de Julho, com a 

participação de 11 delegações internacionais. Salientou a grande participação do público e 
endereçou os parabéns a Joaquim Meireles e ao Nuno Fragata pela edição do livro “Uma 
Simples História”.  

- Agradeceu o trabalho realizado pelos colaboradores do Sector da Cultura e do Serviço 
de Turismo. 

-Participou na reunião de negociação de uma parcela de terreno, situada na zona central 
da cidade, propriedade de José Agostinho Santo da Silva, comunicando que a proposta de 
permuta apresentada pela Câmara tinha sido aceite. 

- Referiu ainda outros eventos onde tinha participado, nomeadamente na entrega de 
prémios da última época do grupo Columbófilo de Peniche e relacionados com o final de ano 
lectivo. 

 
Senhor Vereador Jorge Abrantes: 
- Comunicou que em 20 de Julho o Ministério do Ambiente tinha assinado o protocolo 

com o BE, para viabilizar financeiramente o programa de Regeneração Urbana para todos os 
intervenientes da Rota das Igrejas, que mudou a forma de olhar o património religioso, uma vez 
que passava a estar disponível a todos os visitantes. 

- Deu também uma informação sobre o programa de plantação de árvores no caminho da 
Albufeira de São Domingos e sobre a certificação de qualidade assegurada no serviço de higiene 
e limpeza da Câmara Municipal. 

 
Senhor Vereador Francisco Salvador: 
- Lamentou a ausência do senhor Presidente a esta reunião por ele marcada. 
- Em relação a afirmação proferida pelo Presidente da Assembleia Municipal numa 

entrevista na rádio, solicitou que lhe fossem facultados elementos sobre a dívida da Câmara a 
fornecedores e à banca, de Janeiro de 2006 a 2009, para depois fazer parte da acta os números 
correntes e não haver dúvidas sobre os mesmos. 

 
Senhor Vereador Paulo Rodrigues: 
- Disse que nem precisava de elementos para dizer que a divida a curto prazo da Câmara, 

em 2006, era de 7.000 € e que em final de 2008 era de 10.500 €, portanto tinha aumentado 50%. 
- Protestou pela ausência do Senhor Presidente nesta reunião, o que dava vontade de não 

participar na reunião. Disse que tinha uma seria de questões postas na ultima reunião e que não 
tinha obtido qualquer resposta, o que lamentava. 

- Perguntou a razão porque nesta altura não se estava a emitir cartões de venda 
ambulante. 

- O Director do DAF comunicou que até ser aprovado o novo regulamento de venda 
ambulante, a Câmara não emitiria novos cartões de venda ambulante. 

- O Senhor Vereador Paulo Rodrigues disse que não achava lógico e não concordava com 
tal lógica. 

- Perguntou se havia algum plano de contingência para a Gripe A e se havia casos 
confirmados em Peniche. 
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- Perguntou também se, em relação ao Hospital de Peniche, estava a ser desmantelado o 
bloco operatório ou não, em que ponto é que estava o protocolo assinado com o Ministério da 
Saúde e qual a missão da comissão de acompanhamento deste processo actualmente. 

- Perguntou ainda qual era a situação das placas da Câmara, de apreciável dimensão, 
colocadas sobre as principais vias de circulação. 

 
Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 
- Pediu mais uma vez o relatório financeiro da edição dos Sabores do Mar de 2008 e 

perguntou a razão do talude junto à sede da Caixa de Crédito Agrícola ainda não ter sido 
resolvido, depois da execução da obra já ter sido combinada com aquela entidade bancária há 
mais de dois anos. 

- Perguntou também se a Câmara já tinha respondido a Manuel Joaquim Leonardo e quais 
eram os apoios dados à Universidade Sénior de Peniche. 

- Sobre o desmantelamento do bloco operatório do Hospital de Peniche disse que tinha 
tido a mesma informação que o Vereador Paulo Rodrigues e que tinha telefonado para a 
ARSLVT, tendo obtido a resposta de que o bloco não funcionava por uma questão de férias do 
pessoal adstrito. 

- Disse ainda que, sobre a intervenção de compra do terreno de José Agostinho Santo da 
Silva, situado na zona central da cidade, a Câmara ainda não tinha votado as condições da 
referida aquisição. 

- O Chefe da DGUO disse que esse assunto seria apresentado nesta reunião. 
- O Senhor Vereador Jorge Gonçalves perguntou qual era o montante de subsídios 

atribuídos até 13 de Julho e ainda não pagos, qual tinha sido o montante transferido relativo à 
obra do Centro de Dia de Ferrel e solicitou alguns esclarecimentos sobre o restaurante do Parque. 

 
Senhor Vereador Vitor Farricha: 
- Congratulou-se pela implementação da Rota das Igrejas, lamentando ter demorado tanto 

tempo a sua concretização e apresentou cumprimentos ao Senhor Joaquim Meireles e ao Senhor 
Nuno fragata pela publicação do seu livro. 

- Lamentou que o Campo da Republica estivesse num caos no último fim-de-semana, no 
tocante a estacionamento. 

- Solicitou que fosse apresentada a relação de actividades realizadas no centro de 
Convívio no primeiro semestre deste ano. 

 
Senhor Vice-Presidente da Câmara: 
- Explicou que a ausência do senhor Presidente se devia ao gozo de três dias de férias 

merecidos. 
- Acrescentou que era um facto natural o Presidente ir de férias com a família durante o Verão. 
 
Senhor Vereador Jorge Abrantes: 
- Esclareceu que o afirmado pelo Presidente da Assembleia Municipal reconhecia o 

afirmado pelo Vereador Paulo Rodrigues e que os comentários relativos ao agravamento da 
divida se referiam aos empréstimos necessários contrair para fazer as obras adjudicadas no 
mandato anterior. 

 
Senhor Vereador Francisco Salvador: 
Disse que o que o Senhor Presidente da Assembleia tinha feito era uma manipulação de 

números. 
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Senhor Vice-Presidente da Câmara: 
Disse que a emissão de novos cartões de venda ambulante já tinha sido equacionada em 

reunião de Câmara e tinha sido decidido que não se iria atribuir novos cartões, mas se a Câmara 
decidisse o contrário, seriam passados. 

 
Senhor Vereador Paulo Rodrigues: 
Disse que não concordava com a suspensão da passagem de novos cartões de venda 

ambulante, justificando que o novo regulamento sobre esta matéria não traria nada de novo, á 
excepção dos locais de venda. 

 
Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 
Disse que desde os mandatos do ex-Presidente João Augusto Tavares Barradas que não se 

passava novos cartões de venda ambulante por se considerar que os vendedores ambulantes 
existentes serem os suficientes face ás necessidades do mercado. Acrescentou que se estava em 
vias de aprovar novo regulamento, poder-se-ia equacionar se os vendedores ambulantes 
existentes seriam os suficientes. 

 
Senhor Vice-Presidente da Câmara: 
Disse que a questão colocada sobre a venda ambulante iria ser equacionada e que, sobre a 

Gripe A, a principal preocupação seriam as escolas do Município, dando uma explicação do que 
iria ser feito, em termos de reuniões de esclarecimento. 

 
Senhor Vereador Jorge Abrantes: 
Deu informação sobre as medidas preconizadas pela Oeste-CIM em relação à Gripe A e 

explicou a afectação de mão-de-obra à Rota das Igrejas, feito através do programa qualificação e 
emprego. 

 
Senhor Vice-Presidente da Câmara: 
Comunicou que as placas de informação colocadas pela Câmara se destinavam a informar 

quais as ruas que iriam ser pavimentadas. 
 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
 

CORRESPONDÊNCIA: 
 
Foi presente e apreciada a seguinte correspondência: 
 
* Ofício n.º 9788, datado de 3 de Junho de 2009, da Direcção-Geral de Administração 

Interna – Administração Eleitoral, dando conhecimento da transferência de verbas relativas ao 
recenseamento eleitoral 2009. 

- Tomado conhecimento e deliberado autorizar a transferência para as Freguesia dos 
valores a que têm direito. (17) 

 
* Carta, datada de 23 de Julho de 2009, da Associação Recreativa, Cultural e Desportiva 

de Ferrel, solicitando autorização para a realização do 3.º passeio convívio “As Ferrugentas”, que 
se realizará em várias localidades do concelho. 

- Deliberado autorizar a pretensão, devendo assegurar junto da GNR o apoio e a 
fiscalização necessários à realização do evento e providenciar a obtenção de apólice de seguro 
contra acidentes pessoais. (11/03) 
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* Carta, datada de 23 de Junho de 2009, do Centro Social do Pessoal da Câmara 

Municipal de Peniche, solicitando a atribuição de um subsídio destinado ao pagamento de 
refeições fornecidas na cantina daquele centro, durante a realização do Festival Sabores do 
Mar/2009. 

- Deliberado conceder ao Centro Social do Pessoal da Câmara Municipal de Peniche um 
subsídio extraordinário, no valor de 11.707,55 euros. (40/09/01) 

 
* Carta, datada de 24 de Julho de 2009, do Corpo de Bombeiros Voluntários de Peniche, 

solicitando a cedência de diversos materiais para realizar obras nos balneários masculinos do seu 
quartel, no valor estimado de 634,90 euros. 

- Deliberado deferir. 
 
* Carta, datada de 2 de Julho de 2009, da Associação Cultural e Recreativa de Casais 

Brancos, solicitando a cedência de tintas para proceder à pintura do seu edifício-sede e da igreja 
local, no valor estimado de 2.555,00 euros. 

- Deliberado deferir. 
 
* Carta, datada de 19 de Julho de 2009, do Centro de Renovação Cristã, solicitando 

autorização para proceder à realização de sessões de sensibilização no centro da cidade, nos 
próximos dias 6 a 8 e 26 a 29 de Agosto, e a emissão da respectiva licença de ruído isenta de 
taxas. 

- Deliberado autorizar a realização das actividades, conforme solicitado, e deferir o 
pedido de licença de ruído, com isenção da taxa respectiva, devendo a actividade nocturna 
desenvolver-se em tom moderado e não ultrapassar as 24.00 horas. 

 
* Ofício n.º 398/2009, datado de 22 de Julho de 2009, da Freguesia de Serra d'El-Rei, 

solicitando a atribuição de um subsídio para pagamento de placas toponímicas. 
- Deliberado conceder à Freguesia de Serra d'El-Rei um subsídio, no valor de 60,00 

euros. (28) 
 
* Ofício n.º 554, datado de 17 de Julho de 2009, da Freguesia de Atouguia da Baleia, 

solicitando a atribuição de um subsídio para pagamento da manutenção e conservação de 
máquinas e veículos. 

- Deliberado conceder à Freguesia de Atouguia da Baleia um subsídio, no valor de 
4.414,10 euros, que corresponde a 50% do valor já pago por aquela autarquia. (28) 

 
* Carta, datada 20 de Julho de 2009, da Secção de Xadrez da Associação de Educação 

Física, Cultural e Recreativa Penichense, solicitando apoio financeiro para a deslocação de 
atletas a Mureck, Áustria, para participarem no Campeonato da União Europeia de Xadrez 
Jovem, que decorrerá de 4 a 13 de Agosto de 2009. 

- Deliberado conceder à Associação de Educação Física, Cultural e Recreativa 
Penichense um subsídio, no valor de 410,00 euros. 

 
* Carta, datada de 17 de Julho de 2009, do Clube de Lazer de Sant’Ana, solicitando a 

atribuição de um subsídio destinado ao pagamento da utilização do autocarro municipal, nos 
passados dias 27 e 28 de Junho, aquando de uma deslocação a Lordelo, para participarem num 
torneio de pétanca. 

- Deliberado conceder ao Clube de Lazer de Sant’Ana um subsídio, no valor de 410,00 
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euros. (44) 
 
* Carta, datada de 21 de Maio de 2009, da Casa do Benfica de Peniche, solicitando apoio 

financeiro e logístico para a realização da sua primeira noite de fados. 
- Deliberado autorizar a realização da actividade, devendo a colectividade diligenciar 

junto dos Serviços Centrais do Município a obtenção de todas as licenças necessárias para o 
efeito, nomeadamente a licença de ruído; dispensar o apoio logístico que materialmente seja 
possível e conceder à Casa do Benfica de Peniche um subsídio, no valor de 200,00 euros. (11/03) 

 
* Carta, datada de 17 de Junho de 2009, da Comissão Organizadora da Festa de Nossa 

Senhora da Boa Viagem, solicitando a oferta de taça, a fim de premiar as embarcações 
participantes na procissão do mar. 

- Deliberado oferecer duas taças à Comissão Organizadora da Festa de Nossa Senhora da 
Boa Viagem, até ao valor de 200,00 euros. (17) 

 
* Carta n.º 75/09, datada de 10 de Julho de 2009, da Associação de Ciclismo de Lisboa, 

solicitando autorização para realizar, no próximo dia 16 de Agosto, em Serra d’El-Rei, uma 
prova velocipédica, denominada “Voltas ao Aterro de Serra d'El-Rei”. 

- Deliberado autorizar a realização da prova desportiva em apreço. (44/03) 
 
* Oficio n.º 336/2009, datado de 7 de Julho de 2009, da Freguesia de Serra d’El-Rei, 

solicitando apoio financeiro para a realização do grande prémio em ciclismo “35 Voltas ao 
Aterro”, que terá lugar no próximo dia 16 de Agosto. 

- Deliberado conceder à Freguesia de Serra d’El-Rei um subsídio, no valor de 1.200,00 
euros. (28) 

 
* Ofício n.º 92/09, datado de 18 de Junho de 2009, da Freguesia de São Pedro, 

solicitando apoio material para a realização do evento denominado “Fados na Escadaria da Igreja 
de São Pedro”, que terá lugar no próximo dia 14 de Agosto. 

- Deliberado dispensar o apoio logístico que materialmente seja possível. (28) 
 
* Carta, datada de 26 de Novembro de 2008, da Santa Casa da Misericórdia de Atouguia 

da Baleia, solicitando o pagamento da quantia referente à comparticipação do Município na obra 
de recuperação da capela daquela instituição. 

- Deliberado conceder à Santa Casa da Misericórdia de Atouguia da Baleia um subsídio, 
no valor de 7.500,00 euros, nos termos da deliberação de 29 de Setembro de 2003. (11/01) 

 
* Carta, sem data, do Comité Organizador dos Jogos Náuticos Atlânticos 2009, 

solicitando apoio para a realização do evento, que terá lugar em Viana do Castelo, de 1 a 6 de 
Agosto, sendo a prova de fotografia subaquática realizada no arquipélago das Berlengas. 

- Deliberado disponibilizar o transporte aos atletas e concordar com a organização do 
jantar de confraternização, conforme proposto na informação do GAP do Senhor Presidente da 
Câmara. 

 
* Informação n.º 39, datada de 14 de Julho de 2009, do Departamento de Energia e 

Ambiente, relativa à assumpção dos custos com iluminação decorativa da Festa de Nossa 
Senhora da Boa Viagem. 

- Deliberado suportar os custos da energia consumida pela iluminação decorativa da 
Festa de Nossa Senhora da Boa Viagem. 
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* Informação, datada de 24 de Julho de 2009, da técnica superior Ângela Malheiros, 

dando conhecimento de que, nos VII Jogos Florais da Renda de Bilros de Peniche, não foram 
atribuídos prémios no escalão A, por falta de concorrentes, e propondo a redefinição do valor do 
subsídio a atribuir. 

- Deliberado rever a deliberação de 9 de Março de 2009, no sentido de passar a constar 
que o subsídio a atribuir à Associação Peniche Rendibilros é no valor de 1.135,00 euros. 

 
* Informação, datada de 24 de Julho de 2009, do Pelouro da Cultura, propondo a 

dramatização de uma peça, pelo grupo “As Gaivotas”, no dia 31 de Julho, no Fórum da 
Parreirinha. 

- Deliberado assumir a responsabilidade dos encargos a pagar com a instalação do 
sistema de som e luzes e com o beberete a fornecer pelo Centro Social do Pessoal da Câmara 
Municipal de Peniche. 

 
A Câmara tomou ainda conhecimento da seguinte correspondência e expediente: 
 
* Carta, datada de 22 de Julho de 2009, de Fernanda Maças e Manuel Rodrigues 

Sociedade de Advogados, RL, dando conhecimento de que da análise efectuada a diversos 
documentos anexos ao processo de obras n.º 116/05 não resulta qualquer alteração ao parecer 
oportunamente emitido. 

 
* Carta, datada de 13 de Julho de 2009, da Igreja Paroquial de Peniche, relativa à 

campanha de solidariedade intitulada “Igreja Solidária”, realizada em parceria com a Resioeste. 
 
* Carta n.º 1376/3237, datada de 14 de Julho de 2009, da Confederação Portuguesa das 

Colectividades de Cultura, Recreio e Desporto, dando conhecimento de que a União Desportiva 
e Cultural de São Bernardino foi admitida naquela confederação. 

 
* Informação, datada de 27 de Julho de 2009, da técnica superior Marisa Ferreira, 

apresentando o programa a desenvolver na semana da juventude, que decorre de 12 a 16 de 
Agosto próximo, o qual visa estimular a participação dos jovens do concelho de Peniche em 
actividades de recreação e lazer através da promoção de novos valores aliados à música, dança, 
teatro, desporto, actividades físicas alternativas, entre outros. 

 
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA: 

 
* Foi presente uma informação da Divisão Financeira, datada de 24 de Julho de 2009, 

propondo a abertura de conta bancária na Caixa Geral de Depósitos destinada aos pagamentos de 
portagens através do sistema Via Verde. 

- Deliberado deferir, conforme proposto. 
 

ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL DE DESPESA – MODIFICAÇÃO N.º 11: 
 
A Câmara deliberou aprovar a alteração n.º 8 ao Orçamento da Despesa, para o ano em 

curso, a qual regista o valor de 63.000,00 € em reforços de despesas correntes, 60.000,00 € em 
reforços de despesas de capital, 64.000,00 € em anulações de despesas correntes e 59.000,00 € 
em anulações de despesas de capital. 
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ALTERAÇÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS – MODIFICAÇÃO N.º 11: 
 
A Câmara deliberou aprovar a alteração n.º 7 ao Plano Plurianual de Investimentos, para 

o ano em curso, a qual regista o valor de 68.000,00 € em reforços e 67.000,00 € em anulações. 
 

ALTERAÇÃO AO PLANO DE ACTIVIDADES – MODIFICAÇÃO N.º 11: 
 
A Câmara deliberou aprovar a alteração n.º 4 ao Plano de Actividades Municipais, para o 

ano em curso, a qual regista o valor de 14.000,00 € em reforços e igual valor em anulações. 
 

APOIO ÀS FREGUESIAS DO CONCELHO: 
 
* Na sequência de diversos pedidos que foram apresentados, a Câmara deliberou ceder os 

materiais que a seguir se indicam às seguintes Freguesias: 
 
Freguesia de Atouguia da Baleia: 

- 8 caixotes para carrinhos do lixo, 10 vassouras para varrer ruas e 10 vassouras de 
piaçaba, no valor estimado de 392,76 euros. 

Freguesia de Ajuda: 
- Material diverso para beneficiação do fogo n.º 71 do Bairro do Calvário, no valor 

estimado de 2.994,57 euros. 
 

DIA DO MUNICÍPIO: 
 
A Câmara deliberou aprovar a proposta elaborada pelo GAP do Senhor Presidente da 

Câmara para as comemorações do Dia do Município, que terá lugar no dia 3 de Agosto. 
 

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

 
* Foi presente, para efeitos de aprovação, a minuta do contrato a celebrar com a empresa 

Construções Pragosa, S.A., referente à empreitada de Beneficiação de Arruamentos na Cidade de 
Peniche. 

- Deliberado aprovar a minuta do contrato a celebrar. 
 

CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLOS: 
 
* Foi presente o texto do protocolo a celebrar entre o Município e a Freguesia de Serra 

d'El-Rei, para ampliação do cemitério daquela vila. 
- Deliberado aprovar o texto do protocolo a celebrar. 
 

PROTOCOLO PARA O DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO CELEBRADO COM O 
GRUPO DESPORTIVO ATOUGUIENSE: 

 
Tendo-se alterado as condições do protocolo, relativo à colocação de relvado sintético no 

campo de jogos, celebrado com o Grupo Desportivo Atouguiense, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, denunciar o referido protocolo celebrado com o citado clube desportivo. 

 
CANTINHO DOS SÉNIORES: 
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O Senhor Vice-Presidente historiou este processo, referindo a deslocação ao local para 

avaliar o impacto da implantação do equipamento. 
O Senhor Vereador Francisco Salvador disse que tinha sugerido que a Câmara 

encontrasse um novo local para implantar o Cantinho dos Seniores e que propusesse ao IPTM a 
demolição da casa utilizada pelos vigilantes municipais. Sugeriu ainda que o equipamento em 
causa fosse colocado na sequência das casas de apoio à actividade náutica. 

O Senhor Vice-Presidente propôs que a Junta de Freguesia de S. Pedro indicasse várias 
hipóteses de implantação para a Câmara posteriormente decidisse. 

O Senhor Vereador Vítor Farricha disse que desconfiava da utilização do equipamento 
durante a noite e que concordava com o local contíguo ás casas de venda de bilhetes para as 
Berlengas. 

O Senhor Vereador Jorge Gonçalves disse que tinha medo que o equipamento em questão 
fosse alvo de alguma falta de civismo durante a noite e que achava que deveria ser encontrada 
uma localização melhor, talvez na continuidade das casas de venda de bilhetes para as Berlengas. 

O Senhor Vice-Presidente disse que havia várias sugestões e que iriam ser analisados por 
ele, pelo Chefe da DGUO, pela Arquitecta Paisagista Ana Carriço e pela Presidente da Junta de 
Freguesia no próximo dia 29 de Julho, para a Câmara posteriormente tomar uma decisão sobre o 
assunto. 

 
CAMPEONATO DE TAEKWON-DO: 

 
O Senhor Vereador Vítor Mamede saudou o atleta Carlos Manuel Adão que, integrando a 

selecção nacional, conquistou a medalha de bronze no Campeonato de Taekwon-do dos Jogos da 
Lusofonia. 

O Senhor Vice-Presidente informou que ele e o Senhor Presidente já tinham dado os 
parabéns pessoalmente ao atleta e ao seu treinador. 

 
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 08.00 às 02.00 horas, para o estabelecimento de restauração, denominado “Pizzaria 

O Outro”, sito na Rua D. Luís de Ataíde, n.º 4, em Peniche, de que é exploradora a empresa 
Pizaria Luís Costa & Costa, L.da. 

- Deliberado que seja visado o horário de funcionamento das 08.00 às 02.00 horas, com 
validade até 31 de Julho de 2010. 

 
* Das 07.00 às 01.00 horas, para o estabelecimento de bebidas, denominado “Cafetaria 

Gamboa”, sito na Avenida Monsenhor Bastos, em Peniche, de que é exploradora a Senhora 
Sandra Isabel Teixeira da Silva. 

- Deliberado que seja visado o horário de funcionamento das 07.00 às 01.00 horas, com 
validade até 31 de Julho de 2010. 

 
* Das 09.00 às 04.00 horas, para o estabelecimento de bebidas, denominado “Salão de 

Jogos Bola 8”, sito na Avenida do Porto de Pesca, em Peniche, de que é explorador o Senhor 
Filipe Manuel de Jesus Braz. 
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- Deliberado que seja visado o horário de funcionamento das 09.00 às 04.00 horas, com 
validade até 31 de Julho de 2010. 

 
* Das 10.00 às 02.00 horas, para o estabelecimento de restauração, denominado 

“Canhoto II”, sito na Travessa da Lingueta, em Peniche, de que é explorador o Senhor Vítor José 
Marques Figueira. 

- Deliberado que seja visado o horário de funcionamento das 10.00 às 02.00 horas, com 
validade até 31 de Julho de 2010. 

 
* Fax, datado de 20 de Julho de 2009, da Associação Comercial, Industrial e de Serviços 

do Concelho de Peniche, solicitando o alargamento e tolerância nos horários de encerramento 
dos estabelecimentos de restauração, bebidas e comércio, de 31 a Julho a 4 de Agosto, aquando 
da realização da Festa de Nossa Senhora da Boa Viagem. 

- Deliberado deferir, nos termos e ao abrigo do disposto no artigo 6.º do regulamento 
respectivo, o que se comunicará à PSP. (34) 

 
* Carta, datada de 20 de Julho de 2009, de Maria Pilar Alves Ferreira, solicitando o 

prolongamento do horário de funcionamento do seu estabelecimento, denominado “Pastelaria 
Duna”, sito na Avenida 25 de Abril, em Peniche, até às 2.00 horas, entre os dias 20 de Julho e 30 
de Agosto. 

- Deliberado autorizar o prolongamento do horário de funcionamento até às 2.00 horas, 
com validade até 30 de Agosto de 2009. 

 
OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA: 

 
Foram presentes os seguintes requerimentos: 
 
* Em nome de João Manuel da Copa Leitão, solicitando autorização para proceder à 

ocupação da via pública com esplanada, junto ao estabelecimento de bebidas denominado 
“Saricos Café”, sito na Avenida Monsenhor Bastos, n.º 69, em Peniche. 

- Deliberado autorizar a instalação da esplanada, até ao dia 30 de Setembro de 2009. 
 
* Em nome de César Augusto de Jesus Tavares, solicitando autorização para proceder à 

ocupação da via pública com esplanada, junto ao estabelecimento de bebidas denominado 
“Manjar do Villas”, sito na Rua D. Luís de Ataíde, n.º 22, em Peniche. 

- Deliberado encarregar os serviços municipais de elaborarem um estudo sobre a 
circulação viária da zona. 

 
* Em nome de Pingo Doce – Distribuição Alimentar, S.A., solicitando autorização para 

proceder à ocupação da via pública com esplanada, junto ao seu estabelecimento, sito nos lotes 9 
e 10 da Zona Industrial da Prageira, em Peniche. 

- Deliberado convocar o representante da empresa titular do processo para prestar 
esclarecimentos sobre o assunto ao Senhor Vice-Presidente. 

 
PROPOSTA DE ALINHAMENTOS: 

 
A Câmara deliberou aprovar a proposta, elaborada pela DEPPC, datada de 22 de Junho 

de 2009, para alinhamento da Rua da Cascalheira, em Serra d’El-Rei. 
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PEDIDOS DE INFORMAÇÃO PRÉVIA: 
 

* Foi presente e apreciado um pedido de informação prévia, em nome de Francisco José 
Martins Grandela, para construção de um condomínio com quatro moradias, no Beco dos 
Ratolas, em Ferrel. 

- Deliberado dar parecer desfavorável pelos motivos referidos no parecer técnico da 
DGUO, de 15 de Julho de 2009, podendo o requerente apresentar novo pedido que respeite as 
condições constantes no referido parecer. 

 
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 reuniões 
anteriores. 

- Considerando os esclarecimentos prestados pelo Senhor Director do DPGU, a Câmara 
deliberou rever a sua deliberação, tomada em 14 de Julho de 2009, e aprovar a operação de 
loteamento, nos termos e nas condições do parecer técnico da DGUO, de 2 de Junho de 2009. 

Deliberado, ainda, encarregar o DPGU de redefinir o perfil da Rua da Fonte Boa, de 
forma a que do lado sul (loteamento do município) o passeio fique igualmente com o mínimo de 
2,25m de largura. 

 
* Proc.º N.º L1/02, em nome de Albifrank – Engenharia e Construção, L.da, para 

loteamento de uma propriedade, sita na Cruz da Légua, em Atouguia da Baleia, já presente em 
reuniões anteriores e acompanhado, agora, de pedido da empresa titular do processo para que a 
Câmara considere a admissão das comunicações prévias respeitantes aos edifícios a construir nos 
lotes n.os 2, 3 e 17. 

- Deliberado levantar a suspensão dos procedimentos relativos à construção nos lotes n.os 
2, 3 e 17, nos termos do parecer técnico do chefe da DGUO, de 16 de Julho de 2009. 

 
LICENCIAMENTO DE OBRAS PARTICULARES: 

 

Foram presentes e apreciados os seguintes processos para licenciamento de obras: 
 

* Proc.º N.º 386/07, em nome de Edmundo Maximino Costa Catarino, para construção de 
um edifício para habitação e comércio (edifício n.º 1), sito em Casais do Baleal, já presente em 
reuniões anteriores e acompanhado, agora, de um aditamento à memória descritiva e justificativa 
relativo aos encargos compensatórios por áreas não cedidas. 

- Deliberado proceder à avaliação prevista no artigo 51.º do Regulamento Municipal de 
Taxas e Compensações Urbanísticas. 

 
* Proc.º N.º 215/09, nome de Dina Celeste Marques Santos Silva, para alteração da 

fachada do edifício sito no Largo da Ribeira, n.º 30, em Peniche, e solicitando autorização para 
proceder à ocupação da via pública com esplanada, junto ao mesmo edifício, para apoio ao 
restaurante “Abrigo do Pescador”. 

- Deliberado: 
1.º - Aprovar a alteração à fachada do alçado principal do edifício. 
2.º - Convocar a titular do processo para prestar esclarecimentos, ao chefe da DGUO, 

sobre a instalação da esplanada. 



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Acta da Reunião de 27.07.2009 * Livro 100 * Fl. 294 

* Proc.º N.º 672/07, em nome de Avelino José Ferreira de Sousa, para construção de um 
edifício de comércio e habitação e muros de vedação, na Estrada da Seixeira, em Atouguia da 
Baleia. 

- Deliberado aceitar a cedência gratuita ao Município de Peniche da parcela de terreno a 
integrar na via pública, com a área de 65,00 m2, conforme previsto na planta de implantação. 

 
* 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, datada de 6 de Maio de 2009. 

- Deliberado solicitar ao Dr. Mário de Carvalho que preste o seu parecer sobre se o 
Termo de Transacção, emitido pelo Tribunal Judicial de Peniche, em 5 de Março de 2002, faz 
prova de titularidade do prédio. 

 
* 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. 

- Deliberado convocar o titular do processo para prestar esclarecimentos, ao chefe da 
DGUO, sobre a instalação da esplanada. 

 
* Proc.º N.º 1/08, em nome de Acelfish – Comércio Internacional de Produtos 

Alimentares, L.da, para licenciamento industrial de uma unidade de preparação e congelação de 
produtos de pesca, sita na Zona Industrial do Abalo, lote 3, em Peniche. 

- Deliberado aprovar, nos termos da decisão final global da DGUO, de 15 de Julho de 2009. 
 
* Proc.º N.º 375/04, em nome de Tolca – Construção, Gestão Patrimonial e Comércio, 

S.A, para construção de um edifício de habitação colectiva, no lote 7 da urbanização da Fonte do 
Rosário, acompanhado de carta, datada de 26 de Junho de 2009, solicitando que um espaço de 
estacionamento, excedente relativamente às fracções de habitação existentes no prédio, seja 
considerado como fracção autónoma. 

- Deliberado autorizar. 
 
REUNIÕES DE CÂMARA: 

 

A Câmara deliberou alterar a data para realização da reunião ordinária que deveria ter 
lugar no dia 10 de Agosto, segunda-feira, para o dia 13 de Agosto, quinta-feira, pelas 14.30 
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 barra noventa e nove, de dezoito de Setembro. 

E eu, José Nicolau Nobre Ferreira, Director do Departamento de Administração e 
Finanças, a subscrevo e assino. 

 


