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ACTA N.º 33/2009 
 
         ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 
         REALIZADA NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2009: 
 
Aos vinte e quatro dias do mês de Agosto 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, 
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 Presidente, eram catorze horas e quarenta 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: 
 
- João Nunes Reis, que informou ter adquirido um apartamento no Baleal Sol Village 2, e 

que o acesso ao mesmo é feito por uma escada em pedra, que não tem qualquer protecção, 
apenas um muro de sensivelmente 40 a 50cm, o que dificulta o apoio de pessoas com 
dificuldades de mobilidade. Assim, vem solicitar à Câmara a instalação de um corrimão ao longo 
da escada. Aproveitou para alertar para a oportunidade de construção de uma rampa que 
permitisse a circulação de pessoas em cadeira de rodas. 

O Sr. Presidente disse que iria ser analisado o assunto do ponto de vista técnico e jurídico 
relativamente à responsabilidade de execução da obra pretendida. Incumbiu o Senhor Arquitecto 
Ribeiro Gonçalves de entrar em contacto com o Senhor João Reis para fazer o levantamento da 
situação. 

 - Rui Ramos, que perguntou se o seu processo relativo a uma contestação de uma 
deliberação de demolição de um muro iria ser tratado na presente reunião. O Senhor Presidente 
informou que não estava na agenda da reunião, mas que o assunto estava com a Senhora 
Arquitecta Etelvina que regressara hoje de férias. 

 
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: 
- Informou que na próxima Quinta-Feira iria ser realizada a apresentação do Estudo 

Prévio do Plano para a Rede de Ciclovias de Peniche pelas 17.00 horas, no Edifício Cultural, 
para a qual também tinham sido convidados todos os Senhores Presidentes de Junta de Freguesia 
do concelho. 

- Informou que, considerando que esteve de férias, iria enviar por correio electrónico a 
respostas aos pedidos de informação efectuados. 

 
Senhor Vice-Presidente da Câmara: 
- Informou que esteve presente em directo para a RTP1, no programa “Portugal em 

Directo”, onde falou sobre a Feira Internacional de Artesanato, que teve lugar de 7 a 23 de 
Agosto, na cidade de Peniche; 
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- Assistiu à participação do Grupo Recreativo Infantil da Casa de S. Roque do Faial no 
Fórum da Parreirinha; 

- Deu conta do êxito do conjunto de actividades integradas na Semana da Juventude; 
- Participou na entrega de prémios na Prova de Ciclismo, denominada “35 Voltas ao 

Aterro” e organizada pela Junta de Freguesia de Serra d’El-Rei, que teve lugar no passado dia 16 
de Agosto; 

- Falou sobre o conteúdo da iniciativa “Artes da Dança”, que decorreu de 21 a 23 de 
Agosto, e que ficou marcada pela qualidade e pela grande adesão de público que encheu o Fórum 
da Parreirinha; 

- Participou no concerto com o grupo Deolinda, no âmbito da iniciativa Manifesta; 
- Participou na iniciativa promovida pela ACISCP, “Um Dia a Pintar Peniche”; 
- Reuniu com o Clube de Rugby de Peniche sobre o espaço que necessitam para treino e jogos; 
- Informou que os Agrupamentos de Escolas de Atouguia da Baleia e D. Luís de Ataíde 

já enviaram o Plano de Contingência sobre a Gripe A, tendo o Agrupamento Vertical de Escolas 
de Peniche ficado de enviar nos próximos dias, tendo informado que a DRELVT irá organizar, 
no início de Setembro, juntamente com os Agrupamentos de Escolas, Acções de Formação para 
professores e auxiliares de acção educativa, com o apoio do Centro de Saúde de Peniche;  

- Reuniu com os novos órgãos sociais da União Desportiva de São Bernardino sobre a 
questão dos transportes escolares de São Bernardino/Geraldes, aproveitando para saudar todos 
aqueles que integram os diversos órgãos sociais eleitos; 

- Deslocou-se à vila de Atouguia da Baleia, acompanhado do Senhor Presidente da Junta 
de Freguesia de Atouguia da Baleia, a fim de avaliar as necessidades de intervenção nos passeios 
da Urbanização. 

 
Senhor Vereador Jorge Abrantes: 
- Informou que esteve presente numa reunião do Conselho Executivo da Oeste-CIM 

sobre a criação da Agência Regional de Energia do Ambiente na qual se discutiram alguns 
pormenores relativos às perspectivas do seu funcionamento. 

- Informou que até á presente data o Conselho de Ministros ainda não tinha aprovado o 
diploma que define o processo de fusão entre a Resioeste e a ValorSul. 

 
Senhor Vereador Paulo Rodrigues: 
- Pediu informação sobre o ponto de situação do desenvolvimento da carta educativa, 

nomeadamente no que diz respeito à construção dos centros Educativos e Centros escolares. 
Solicitou a relação da dívida a fornecedores a 31 de Agosto. 

- Perguntou se a Senhora Adjunta do Senhor Presidente tinha acompanhado a viagem ao 
Badoka Parque, tendo o Senhor Presidente confirmado a sua ida. 

- Perguntou qual o ponto de situação da candidatura ao programa Prohabita. O Senhor 
Presidente informou que iria apresentar uma informação sobre o assunto na próxima reunião de 
Câmara. 

- Informou que no último fim-de-semana não foi efectuada a limpeza de limo da praia do 
Baleal, de Sábado para Domingo, pelo que gostaria de saber qual o motivo. O Senhor Presidente 
informou que embora não exista um plano de limpeza das praias ao fim-de-semana, elas são 
concretizadas sempre que se justificarem. No caso em apreciação, o problema foi identificado 
pelos Serviços, mas não foi efectuada a limpeza porque a maré vazia coincidiu com o período de 
maior afluência de pessoas à praia. 

 
Senhor Vereador Jorge Gonçalves:  
Solicitou o calendário das dívidas a fornecedores. 
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Senhor Vereador Vitor Mamede: 
- Agradeceu a informação sobre o plano de actividades do centro de convívio, mas 

informou que o que solicitou não foi o plano de actividades, mas sim o relatório de actividades 
do primeiro semestre deste ano. 

- Perguntou sobre o relatório financeiro de Sabores do Mar de 2008, tendo o Senhor 
Presidente dado orientações para que o mesmo fosse disponibilizado. 

 
PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 
ACTAS DE REUNIÕES ANTERIORES: 

 
Foi presente e assinada a acta da reunião camarária realizada no dia 13 de Agosto 

corrente, tendo sido previamente distribuídas fotocópias pelos Senhores Vereadores. 
 

BALANCETES: 
 
Foi presente o balancete dos fundos da tesouraria da Câmara Municipal do dia 21 de 

Agosto corrente, tendo a Câmara verificado e aprovado os saldos de, respectivamente: 
Câmara Municipal (de operações orçamentais): 1.111.445,41 € (um milhão cento e onze 

mil quatrocentos e quarenta e cinco euros e quarenta e um cêntimos). 
Câmara Municipal (de operações não orçamentais): 176.064,96 € (cento e setenta e seis 

mil sessenta e quatro euros e noventa e seis cêntimos). 
 

CORRESPONDÊNCIA: 
 
Foi presente e apreciada a seguinte correspondência: 
 
* E-mail, datado de 21 de Agosto de 2009, do Rancho Folclórico D. Pedro I de Serra 

d’El-Rei, solicitando o fornecimento gratuito de refeições na cantina do Centro Social do Pessoal 
da Câmara Municipal de Peniche aos quatro ranchos participantes no 1.º Festival de Folclore, 
que terá lugar no próximo dia 30 de Agosto. 

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

 
* Informação n.º 71/09, datada de 24 de Agosto de 2009, dos Serviços de Turismo, 

solicitando a isenção do pagamento de viagens no comboio turístico a efectuar por elementos da 
Universidade Sénior de Peniche, no próximo dia 26 de Agosto. 

- Deliberado isentar o pagamento devido pela utilização do comboio turístico. 
 
* Carta, datada de 31 de Julho de 2009, do Centro Social da Bufarda, acompanhada de 

informação da DCC, solicitando a cedência de materiais destinados à construção de um muro de 
suporte de terras junto ao salão gimnodesportivo confinante com a Rua Direita, naquela 
localidade, no valor estimado de 887,80 €. 

- Deliberado deferir. 
 
* Ofício n.º 13558, datado de 13 de Julho de 2009, da Direcção Geral de Administração 

Interna – Administração Eleitoral, dando conhecimento da transferência de verbas para as 
autarquias locais relativas à eleição para o parlamento europeu, que teve lugar no passado dia 7 
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de Junho. 
- Tomado conhecimento e deliberado proceder às respectivas transferências. (P.º 14) 
 
* Ofício n.º 867/09.7BELSB, datado de 17 de Agosto de 2009, do Tribunal Administrativo 

e Fiscal de Leiria, apresentando uma citação de que é autor o Município da Lourinhã, relativo à 
celebração de um contrato de exploração de furos de água do concelho da Lourinhã, denominado 
“Protocolo entre as Câmaras Municipais de Peniche e Lourinhã para Exploração dos Furos do 
Paço”. 

- Tomado conhecimento e deliberado aprovar a realização da contestação a esta acção, 
incumbindo os SMAS de diligenciarem a melhor forma da sua concretização. 

- Foi igualmente aprovado a realização de contactos com o Sr. Presidente da Câmara da 
Lourinhã para melhor percepção dos contornos desta acção.  

 
ALTERAÇÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS – MODIFICAÇÃO N.º 12: 

 
- A Câmara deliberou aprovar a alteração n.º 9 ao Orçamento da Despesa, para o ano em 

curso, a qual regista o valor de 107.000,00 € em reforços de despesas correntes, 84.500,00 € em 
anulações de despesas correntes e 22.500,00 € em anulações de despesas de capital. 

 
- A Câmara deliberou aprovar a alteração n.º 8 ao Plano Plurianual de Investimentos, para 

o ano em curso, a qual regista o valor de 7.000,00 € em reforços e igual valor em anulações. 
 
- A Câmara deliberou aprovar a alteração n.º 5 ao Plano de Actividades Municipais, para 

o ano em curso, a qual regista o valor de 33.500,00 € 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 Ferrel: 
- 100 Kgs de sacos do lixo. 
Freguesia de Ajuda: 
- 75 litros de tinta branca e 15 litros de tinta salmão, para pintura dos Lavadouros do 

Filtro, sitos em Peniche, no valor estimado de 784,50 €; 
- 170 m2 de calçada miúda para colocação em sete bases das envolventes dos molokes e 

contentores, localizados no Bairro de Santa Maria, na Rua dos Pescadores, na Rua António 
Conceição Bento e na Rua Alexandre Herculano, em Peniche, no valor estimado de 1.190,00 €; 

- 15 litros de tinta branca e 15 litros de tinta amarela, para pintura do fogo n.º 35 do 
Bairro do Calvário, sito em Peniche, no valor estimado de 158,00 €. 

Freguesia de Atouguia da Baleia: 
- 6 manilhas de metro, para aplicação no Caminho Moinho Céu, no Lugar da Estrada, no 

valor estimado de 192,00 €. 
 

PATRIMÓNIO: 
 
Habitação social – reapreciação do valor da renda de casa: 
 

* Informação, datada de 19 de Agosto de 2009, da técnica superior de serviço social, 
propondo, por motivos de alteração na composição do agregado familiar, a reapreciação do valor 



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Acta da reunião de 24.08.2009 * Livro 100 * Fl.315 

da renda de casa, respeitante ao fogo, sito no Bairro Valverde, na Rua Luís de Camões, bloco 18, 
2.º D.to, em Peniche, de que é titular a Senhora Maria Conceição Santos Alves. 

- Deliberado fixar a renda, conforme proposto, em 22,50 €. 
 

TRANSPORTES ESCOLARES: 
 

* Foram presentes requerimentos, em nome dos alunos que a seguir se identificam, 
solicitando a comparticipação nos encargos com a utilização de transportes públicos, a fim de 
poderem frequentar os cursos em que se encontram matriculados, em virtude dos mesmos não 
serem ministrados na Escola Secundária de Peniche: 
 - Frederico Lopes Moita, Andreia Carvalho Ribeiro, Cláudia Filipa Soares Santos, 
Alexandra Emília Soares Pereira, João Pedro Silva Santos, Raquel Veríssimo Costa, Orlando 
José Rodrigues Oliveira, Marcelo Santos Mendes Ferreira, André Brás Costa, Jessica Filipa 
Pereira Leitão, Marisa Costa Gomes, Brian Silvestre Gomes e Celso Filipe Santos Neto. 

- Deliberado deferir os pedidos de comparticipação nos transportes escolares formulados 
 

CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLOS: 
 

* Foi presente, para efeitos de aprovação, a minuta do protocolo a celebrar com a ERP 
Portugal – Associação Gestora de Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos, o qual 
visa definir os princípios gerais de colaboração para incentivar o depósito de REEE em 
instrumentos logísticos adequados, designados Depositrões. 

- Deliberado aprovar o texto do protocolo a celebrar e dar poderes ao Senhor Presidente, 
ou a quem legalmente o substitua, a outorgá-lo em nome do Município. 
 

* Foram novamente presentes as três minutas de protocolos a celebrar com o Grupo 
Desportivo Atouguiense, os quais visam a concessão de apoio financeiro para formação, para 
manutenção de equipamentos e para comparticipação na aquisição de equipamentos. 

- Deliberado aprovar os textos dos protocolos a celebrar e dar poderes ao Senhor 
Presidente, ou a quem legalmente o substitua, a outorgá-los em nome do Município. 

 
CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE GARANTIA BANCÁRIA - ETAR 
DE PENICHE – LICENÇA DE DESCARGAS DE ÁGUAS RESIDUAIS: 

 
* Foi presente, para efeitos de homologação, cópia da deliberação do Conselho de 

Administração dos Serviços Municipalizados, tomada em reunião de 12 de Agosto de 2009, 
relativa à celebração de contrato de prestação de garantia bancária. 

- Deliberado homologar a deliberação do Conselho de Administração dos SMAS, tomada 
em reunião de 12 de Agosto de 2009 e proceder à celebração do referido contrato de prestação de 
garantia bancária. 

 
CONCURSO PÚBLICO PARA EXECUÇÃO DA EMPREITADA DE “CONSTRUÇÃO DO 
CENTRO DE ALTO RENDIMENTO DE SURF”: 
 
 * Foi presente uma informação da DPOI, datada de 24 de Agosto de 2009, propondo a 
alteração da marcação do prazo de entrega das propostas relativas ao concurso público referido 
em epígrafe, do dia 26 de Agosto de 2009 para o dia 31 de Agosto de 2009, a fim de se cumprir a 
data definida como prazo de entrega das propostas na publicação do Diário da República do dia 
17 de Agosto de 2009. 
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- Deliberado rever a deliberação tomada na reunião de 14 de Julho de 2009, no sentido de 
passar a constar que o prazo de entrega das propostas será o dia 31 de Agosto de 2009. 

 
PATRIMÓNIO: 
 
Exercício do direito de preferência: 

 
* Foi novamente presente o processo, em nome de Rosa Maria Fidalgo Domingos 

Alexandre, relativo à aquisição de um edifício, sito na Rua Sacadura Cabral, em Peniche, 
destinado ao alargamento do arruamento e regularização dos alinhamentos, acompanhado de 
contraproposta apresentada pela proprietária e de informação dos serviços municipais mantendo 
o valor anteriormente proposto, ficando a Senhora Rosa sujeita a que o Município exerça o 
direito de preferência se o quiser vender a outro interessado por valor superior. 

- Deliberado que seja efectuada nova reunião com a proprietária, a fim de se chegar a um 
consenso quanto ao valor da transacção. 
 
Habitação social: 
 
 * Foi presente uma informação da técnica superior de serviço social, datada de 19 de 
Agosto de 2009, dando conhecimento das circunstâncias em que um munícipe foi realojado, 
residente na Rua dos Hermínios, n.º 12, em Peniche, cujo imóvel apresentava risco eminente de 
ruína, sob condição do seu proprietário, Senhor Carlos Alberto da Costa Henriques, proceder a 
obras de beneficiação necessárias à sua habitabilidade, tendo informado ainda da sua situação 
sócio-económica, alegando o mesmo ser-lhe impossível realizar as referidas obras. 
 - Deliberado remeter o assunto aos serviços jurídicos, a fim de procederem à avaliação 
das obrigações dos intervenientes no processo. 
 
PEDIDOS DE INFORMAÇÃO PRÉVIA: 

 
* Foi presente um pedido de informação prévia, em nome de Predibaleal, S.A & Outros, 

para loteamento de uma propriedade com 72 lotes, sita em “Água Doce”, nos Casais do baleal, já 
presente em reunião anterior e acompanhado agora de parecer técnico da DGUO, na sequência de 
esboços apresentados pelo autor do projecto. 

- Tomado conhecimento. 
 

LOTEAMENTOS: 
 
* Foi presente o processo de operação de loteamento n.º L9/09, em nome de Berlenga – 

Sol Urbanizações, L.da, para loteamento de uma propriedade, sita na Furninha e Caminho do 
Farol, em Peniche. 

- Deliberado indeferir definitivamente o pedido, pelos motivos e com os fundamentos 
constantes do parecer técnico da DGUO, de 19 de Agosto de 2009. 

 
Foi ainda presente o seguinte expediente relativo a loteamentos: 
 
* Foi presente uma informação, datada de 12 de Agosto de 2009, do Departamento de 

Planeamento e Gestão Urbanística, prestando alguns esclarecimentos relativamente a 
informações prestadas pela Fiscalização Técnicas sobre a ocupação da via pública em operações 
de loteamento. 

- Tomado conhecimento. 
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LICENCIAMENTO DE OBRAS PARTICULARES: 

 
Foram presentes e apreciados os seguintes processos para licenciamento de obras: 
 
* Proc.º N.º 207/09, em nome de José Manuel Valentim Porfírio, para construção de uma 

moradia, na Travessa do Bairro Novo, em São Bernardino. 
- Deliberado aprovar o projecto de arquitectura, devendo apresentar os projectos de 

especialidades, conforme parecer da DGUO, de 18 de Agosto de 2009. 
 
* Proc.º N.º 39/09, em nome de Peniche Praia – Turismo e Construção, L.da, para 

proceder a alteração de uso e ampliação de edifício, sito na Praceta Dr. Francisco Seia, em 
Peniche, já presente em reunião anterior. 

- Deliberado indeferir definitivamente o projecto de arquitectura, em virtude de ter 
terminado o prazo destinado à audiência prévia do interessado. 

 
* Proc.º N.º 28/04, em nome de António Joaquim P. Ramos e António Filipe Dias Costa, 

para construção de um edifício para habitação, no Largo do Pocinho, em Peniche, já presente em 
reuniões anteriores e acompanhado, agora, de parecer técnico de arqueologia, nomeadamente 
quanto ao equipamento cultural. 

- Deliberado que se promova uma reunião com os promotores e autor do projecto, a fim 
de serem ponderados os pareceres técnicos emitidos pelos serviços, devendo ter-se em 
consideração as dimensões do elemento escultórico, a mensagem a transmitir e a proporção do 
elemento gráfico que irá preservar a memória da indústria conserveira. 

 
Foi ainda presente o seguinte expediente relativo a obras particulares: 
 
* Carta, datada de 12 de Julho de 2009, em nome de Argentina Dias Osório, 

acompanhada de informação da DCC e DPGU, apresentando uma exposição relativamente à 
situação em que se encontra o Lote A, sito na Zona Industrial da Prageira, em Peniche, de que é 
proprietário o Senhor Carlos Alberto Duarte Dias. 

- Deliberado informar o requerente de que o prazo de validade do alvará prescreveu em 7 
de Junho de 2008, não tendo dado entrada nos serviços qualquer projecto de alteração ou pedido 
de prorrogação ou de reapreciação do mesmo, não podendo os atrasos burocráticos serem 
imputados ao Município. 

Deliberado ainda comunicar que, sendo da responsabilidade do proprietário da obra a 
falta de condições de segurança e salubridade em que se encontra o local, deve a Câmara ser 
ressarcida pelos custos inerentes à intervenção que ali procedeu, conforme as disposições legais 
o obrigam. 

 
ENCERRAMENTO: 

 
Sendo dezassete horas e quinze 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,                                         , Director de Departamento de Administração e Finanças, 
a subscrevo e assino. 


