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ACTA N.º 36/2009 
 
         ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 
         REALIZADA NO DIA 6 DE OUTUBRO DE 2009: 
 
Aos seis dias do mês de Outubro 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 quarenta e cinco minutos. 
O Senhor Vereador Joaquim Raul apenas participou na reunião a partir das dezasseis horas. 
Os Senhores Presidente da Câmara e Vereador Paulo Rodrigues apenas tiveram presentes 

na reunião até às dezoito horas e trinta minutos, tendo a reunião sido presidida a partir dessa 
altura pelo Senhor Vice-Presidente. 

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: 
 
- Carlos Tiago, que solicitou informação sobre o desfecho do processo de redução de 

horário de funcionamento do Bar Jonas, uma vez que já há longo tempo não tinha afixado 
horário de funcionamento. 

O Senhor Presidente disse que iria solicitar ao gabinete jurídico municipal uma 
informação sobre o processo, em que fossem abordados em separado os casos do Bar Mystic e 
do Jonas Bar. 

O Senhor Carlos Tiago disse que continuava preocupado com a situação da iluminação 
pública do Centro de Saúde. 

O Senhor Presidente deu uma informação sobre os trâmites desenvolvidos para a 
tentativa da resolução do assunto, assim como da informação sobre a reunião realizada para 
análise dos problemas de trânsito focados por Carlos Tiago na última reunião de Câmara. 

 
- Justina Alexandre e marido, que leu uma carta onde solicitava a correcção da 

intervenção do seu marido, constante da acta n.º 31/2009. Solicitou também que fosse transcrito 
na acta da sessão da Assembleia Municipal, de 30 de Julho passado, tudo o que todos os 
intervenientes do público tinham dito. 

Disse, por último, que gostaria que a Câmara colocasse na Internet o seu processo. 
A Eng.ª Florinda Monteiro deu uma informação sobre os elementos solicitados pelo 

INCI, os quais estavam presentemente a serem recolhidos. 
A Senhora Justina Alexandre disse que tudo o que tinha sido feito em relação ao seu 

processo tinha sido feito fora do prazo e perguntou quem era o responsável disso. 
O Senhor Presidente disse que tudo tinha sido feito quando tinha sido solicitado e que, 

como o processo estava em Tribunal, aguardaria o apuramento das responsabilidades. 
 
- José Lourenço e Laura Farto, que comunicaram que o ruído do exaustor de fumos do 

estabelecimento “A Caseirinha”, sito em Ferrel, continuava a incomodá-los, não os deixando 
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descansar convenientemente e agravando-lhe o estado de saúde. 
O senhor Presidente perguntou se seria possível efectuar-se uma medição de ruído dentro 

da habitação dos citados munícipes. 
O Chefe da DASU fez um resumo das intervenções já efectuadas ao ruído proveniente do 

funcionamento de “A Caseirinha”. 
O Senhor Presidente comunicou ao Chefe da DASU para combinar com o Senhor José 

Lourenço a realização da medição do ruído proveniente do exaustor de “A Caseirinha”. 
Acrescentou que, face ao resultado da referida medição, seriam equacionadas as medidas que a 
Câmara poderia tomar. 

 
- Avelino Ramos, que solicitou esclarecimentos sobre o pedido de pagamento de taxa de 

ocupação de espaço público, relativo ao processo de obras n.º 167/09, sobre a construção de uma 
habitação nos Casais do Baleal. 

O Director do DPGU deu uma explicação pormenorizada sobre quando os espaços 
públicos dos loteamentos passavam para a posse do Município, sobre a regulamentação criada, 
para ocupação desses espaços, por deliberação camarária de 2003 e sobre as condições de 
operacionalização da cobrança dessas taxas, com a criação da fiscalização técnica. 

O Senhor Presidente acrescentou que o regulamento tinha sido aprovado pela Assembleia 
Municipal em 2003 e que só agora estava a ser aplicado, de igual forma para todos os munícipes, 
por se ter criado a fiscalização técnica do DPGU. 

O Director do DPGU esclareceu ainda que a aplicação das taxas por ocupação do espaço 
público estava a ser feita desde há cerca de um ano, altura em que tinha sido criada a fiscalização 
técnica. 

 
PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 
ACTAS DE REUNIÕES ANTERIORES: 

 
Foi presente e assinada a acta da reunião camarária realizada no dia 21 de Setembro 

último, tendo sido previamente distribuídas fotocópias pelos Senhores Vereadores. 
 

CORRESPONDÊNCIA: 
 
Foi presente e apreciada a seguinte correspondência: 
 
* Carta, datada de 15 de Junho de 2009, do Clube Naval de Peniche, solicitando a 

atribuição de um subsídio destinado ao pagamento de despesas efectuadas com a secção de 
natação de competição na época 2008/2009. 

- Deliberado atribuir ao Clube Naval de Peniche um subsídio, no valor de 1.243,31 €. 
 
* Ofício n.º 474/2009, datado de 4 de Setembro de 2009, da Junta de Freguesia de Serra 

d’El-Rei, solicitando a atribuição de um subsídio destinado ao pagamento de despesas efectuadas 
com o funcionário Henrique Martinho Pinto Correia, referentes ao mês de Maio, Junho Julho e 
Agosto. 

- Deliberado atribuir à Junta de Freguesia de Serra d’El-Rei um subsídio, no valor de 
2.705,93 €. 

 
* Carta, registada nos n/ serviços em 18 de Setembro de 2009, da Associação Cultural, 

Recreativa e Desportiva Reinaldense, solicitando apoio financeiro para a realização de um 
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torneio de Petanca, no próximo dia 4 de Outubro. 
- Deliberado atribuir à Associação Cultural, Recreativa e Desportiva Reinaldense um 

subsídio, no valor de 90,00 € destinado à aquisição de um troféu. (P.º 11/03) 
 
* Carta, datada de 1 de Setembro de 2009, do Clube Ornitológico de Peniche, solicitando 

diverso apoio logístico e financeiro para a realização da 19.ª Expo-Aves de Peniche, que terá 
lugar de 6 a 8 de Novembro próximo. 

- Deliberado dispensar o apoio logístico que materialmente seja possível e conceder ao 
Clube Ornitológico de Peniche um subsídio, no valor de 1.000,00 €. 

 
* Carta, com a ref.ª CEI 03/09, datada de 16 de Junho de 2009, da Associação de Pais e 

Encarregados de Educação da Escola EB 1,2 D. Luís de Ataíde de Peniche, solicitando a 
atribuição de apoio financeiro destinado a comparticipar nas despesas efectuadas com a reunião 
do Concelho Executivo da CONFAP. 

- Deliberado conceder à Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola EB 
1,2 D. Luís de Ataíde de Peniche um subsídio, no valor de 100,00 €. (P.º 11/03) 

 
* Informação, datada de 2 de Outubro de 2009, do Pelouro da Educação, propondo que os 

Contratos de Emprego e Inserção sejam realizados pelo Agrupamento de Escolas de Atouguia da 
Baleia devido ao número de horas de permanência dos alunos na escola, com a implementação do 
conceito “Escola a Tempo Inteiro – Actividades de Enriquecimento Curricular e Serviço de Refei-
ções” e que a Câmara comparticipe na transferência mensal de 1.000,00 € para aquele agrupamento. 

- Deliberado aprovar. 
 
* Informação, datada de 18 de Setembro de 2009, da Divisão Financeira, apresentando o 

valor das despesas efectuadas por cada uma das freguesias do concelho, aquando da realização 
das comemorações do 25 de Abril de 2009. 

- Deliberado proceder à transferência do valor apresentado para cada uma das freguesias 
do concelho. 

 
* Informação, datada de 29 de Setembro de 2009, da adjunta do Senhor Presidente da 

Câmara, remetendo candidatura da ADEPE ao Programa Escolhas com o projecto Azimute 270º, 
no sentido de dar continuidade ao projecto Maré Alta II, do qual o Município é parceiro. 

- Deliberado ratificar. 
 
* Fax, datado de 8 de Setembro de 2009, da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, 

solicitando que a Câmara emita um cartão para abastecimento de combustível à sua viatura 
volkswagen transporter combi T4, com a matrícula 10-44-QV. 

- Deliberado que os respectivos serviços procedam à emissão do equipamento de controlo 
de abastecimento para o referido veículo. 

 
* Informação n.º 78/09, datada de 2 de Outubro de 2009, dos serviços de turismo, 

apresentando uma relação dos apoios logísticos necessários para a realização do Rip Curl Pro 
Search 2009, que se irá realizar de 19 a 30 de Outubro corrente. 

- Deliberado prestar o apoio logístico constante da referida informação. 
 

ALTERAÇÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS – MODIFICAÇÃO N.º 14: 
 
- A Câmara deliberou aprovar a alteração n.º 11 ao Orçamento da Despesa, para o ano em 
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curso, a qual regista o valor de 77.500,00 € em reforços e em anulações de despesas correntes e 
20.050,00 € em reforços e em anulações de despesas de capital. 

 
- A Câmara deliberou aprovar a alteração n.º 9 ao Plano Plurianual de Investimentos, para 

o ano em curso, a qual regista o valor de 25.550,00 € em reforços e em anulações. 
 
- A Câmara deliberou aprovar a alteração n.º 7 ao Plano de Actividades Municipais, para 

o ano em curso, a qual regista o valor de 11.00,00 € em reforços e 18.500,00 € em anulações. 
 

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

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

- Tomado conhecimento. (31/02) 
 

Colóquio da ATAM 2007: 
 
 * Foi presente uma informação, datada de 23 de Setembro de 2009, do Director da DAF, 
dando conhecimento do custo estimado da despesa a efectuar com a participação dos 
funcionários deste Município no Colóquio da ATAM 2009, que terá lugar de 21 e 24 de 
Outubro, em Bragança. 
 - Deliberado autorizar a participação até 6 funcionários, nas condições da informação 
prestada, e assumir a responsabilidade pelo pagamento dos encargos com a inscrição e 
respectivas ajudas de custo.  

              
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: 
- 30 grelhas de 44x25, 40 grelhas de 58x25 e 30 manilhas de 30, destinados ao cemitério 

de Geraldes e em diversos caminhos agrícolas daquela freguesia, no valor de 1.727,30 €. 
 

PATRIMÓNIO: 
 
Habitação social – obras de beneficiação: 
 
 * Informação, datada de 22 de Setembro de 2009, da Divisão de Construção e Conservação, 
apresentando o mapa de medições e estimativa orçamental referentes à alteração/ampliação da 
habitação n.º 105 do Bairro do Calvário, em Peniche, cujo valor se situa nos 12.858,65 €, a que 
acresce o IVA. 
 - Deliberado aprovar. 
 
Habitação social – atribuição provisória de fogos: 
 
 * Informação, datada de 2 de Outubro de 2009, da técnica superior de serviço social, 
propondo a atribuição provisória do fogo, sito no Bairro do Calvário, na Rua 1.º de Maio, bloco 
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1 – 1.º esq.º, em Peniche, à Senhora Maria Cristina Castro Delgado, tendo em conta a extrema 
gravidade das actuais condições habitacionais. 

- Deliberado atribuir provisoriamente o fogo, conforme proposto. 
 
* Informação, datada de 2 de Outubro de 2009, técnica superior de serviço social, 

propondo a atribuição provisória do fogo, sito no bairro do Calvário, na Rua 1.º de Maio, bloco 2 
– 1.º dt.º, em Peniche, ao Senhor António Joaquim Gonçalves Chuvas, tendo em conta a extrema 
gravidade das actuais condições habitacionais. 

- Deliberado atribuir provisoriamente o fogo, conforme proposto. 
 
Cancelamento de ónus: 

 
* Foi presente um fax, datado de 31 de Agosto de 2009, da Cercipeniche, CRL, 

solicitando a emissão de certidão que cancele o ónus que impendem sobre o prédio situado na 
Rua Adelino Amaro da Costa, em Peniche, onde se encontra instalado o Centro de Reabilitação 
Profissional de Peniche. 

- Deliberado autorizar o cancelamento do ónus que recai sobre o prédio em apreço. 
 
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: 

- Filipa Isabel Gomes Pedreira, Paulo Jorge Mendes Henriques, Diana Rodrigues 
Carvalho, Diana Catarina Costa Rocha Lourenço, Cátia Alexandra Santos Dias, Pedro Miguel 
Meneses dos Santos, Catarina Bernardo Teodoro Ratola, Ana Catarina Santos Alves, Ivan Dias 
Oliveira Rosa, Flávio José Dias Agostinho, Filipa Isabel Gomes Pedreira, Sofia da Silva Pereira, 
André Filipe Lourenço Grilo, Cláudia Cristina Correia Completo, Ana Rui Teodoro Santos, Inês 
Alexandra da Silva Vasconcelos, Diogo Martins Azevedo e Victor Graciliano Neves de Melo 
Carvalho. 

- Deliberado deferir os pedidos de comparticipação nos transportes escolares formulados. 
 
HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS: 

 
Acompanhados dos pareceres da respectiva Junta 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 7.00 às 2.00 horas, para o estabelecimento de bebidas, denominado “Café 

Caravela”, sito na Rua de Cabo Verde, n.º 48, em Peniche, de que é proprietário o Senhor José 
Augusto dos Santos Sarreira. 

- Deliberado que seja visado o horário de funcionamento das 7.00 às 2.00 horas, com 
validade até 31 de Janeiro de 2010. 

 
* Das 10.00 às 4.00 horas, para o estabelecimento de bebidas, denominado “Iguarias”, 

sito na Rua das Rendilheiras, n.º 13, em Peniche, de que é proprietário o Senhor Carlos José 
Silva Vicente. 
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- Deliberado informar o requerente de que a emissão do respectivo horário de 
funcionamento está condicionada à realização de vistoria ao referido estabelecimento.  

 
ESTACIONAMENTO NO MOLHE LESTE: 
 
 * Elaborado pela Divisão de Estudos, Projectos, Planeamento e Controlo, foi presente um 
estudo de ordenamento do parque de estacionamento no Molhe Leste, em Peniche. 

- Tomado conhecimento. 
 
CONCURSO PÚBLICO PARA EXECUÇÃO DA EMPREITADA DE “RECUPERAÇÃO DA 
IGREJA DE S. JOSÉ E CONSTRUÇÃO DO MUSEU, EM ATOUGUIA DA BALEIA” – 2.ª 
FASE: 

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

FCM – Cofragens e Construções, S.A., para realização da empreitada referida em epígrafe. 
- Deliberado aprovar a minuta do contrato a celebrar. 

 
CONCURSO PUBLICO PARA EXECUÇÃO DA EMPREITADA DE “CONSTRUÇÃO DO 
CENTRO DE ALTO RENDIMENTO DE SURF”: 

 
* Foi presente, para efeitos de aprovação, o relatório final da análise efectuada às 

propostas apresentadas para adjudicação da empreitada referida em epígrafe. 
- Deliberado adjudicar a empreitada ao concorrente classificado em primeiro lugar e 

conforme proposto no relatório, a empresa Policon Construções, L.da, pelo valor global proposto 
de 1.246.322,43 €, a que acresce o IVA. 

 
CONCURSO PUBLICO PARA EXECUÇÃO DA EMPREITADA DE “OBRAS DE 
RECUPERAÇÃO DO FOSSO DA MURALHA DE PENICHE”: 

 
* Foi presente, para efeitos de aprovação, o relatório final da análise efectuada às 

propostas apresentadas para adjudicação da empreitada referida em epígrafe. 
- Deliberado adjudicar a empreitada ao concorrente classificado em primeiro lugar e 

conforme proposto no relatório, a empresa ETERMAR – Empresa de Obras Terrestres e 
Marítimas, S.A., pelo valor global proposto de 3.624.680,98 €, a que acresce o IVA, e pelo prazo 
de execução de 18 meses e aprovar a minuta do contrato a celebrar. 

 
PEDIDOS DE INFORMAÇÃO PRÉVIA: 

 
Foram presentes e apreciados os pedidos de informação prévia a seguir indicados: 
 
* Em nome de José Guilhermino Correia dos Lóios, para construção de um edifício de 

habitação e comércio, na Avenida 25 de Abril e Rua da Alegria, em Peniche. 
- Deliberado informar o requerente de que a pretensão é viável, condicionada aos 

pareceres do IGESPAR, de 29 de Setembro de 2009, e da DGUO, de 20 de Agosto de 2009. 
 

LOTEAMENTOS: 
 
Foram presentes e apreciados os seguintes processos de operações de loteamento: 
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* Proc.º N.º 17/2001-Lot/DHU, em nome de Martinho da Conceição Marques, para 

loteamento de uma propriedade, sita nos Bosques, na Coimbrã, já presente em reuniões 
anteriores e acompanhado agora de parecer da Estradas de Portugal. 

- Deliberado proceder à audiência prévia do requerente, manifestando a intenção de 
indeferir o pedido, por ter merecido parecer desfavorável da Estradas de Portugal. 

 
Foi ainda presente o seguinte expediente relativo a loteamentos: 
 
* Foi presente uma carta, datada de 16 de Setembro de 2009, do Senhor Henrique Filipe 

Gomes, apresentando um pedido de autorização para a venda dos lotes “N” e “O”, sitos na 
Prageira, em Peniche, sobre os quais recai um ónus por terem sido adquiridos por transacção 
directa e dado o direito de preferência por já possuírem lotes confinantes.  

- Deliberado encarregar os serviços municipais que procedam ao levantamento de 
situações equivalentes e solicitar o parecer das consultoras jurídicas para a área do urbanismo. 

 
* Foi presente uma informação da DPGU, datada de 2 de Outubro de 2009, prestando 

esclarecimentos relativamente aos compromissos assumidos na realização de infra-estruturas na 
urbanização de que é promotora a firma NIS8. 

- Deliberado assumir os encargos conforme informação do DPGU, de 2 de Outubro de 
2009, com execução de infra-estruturas do arruamento fronteiro, com um valor estimado de 
37.197,50 €, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, através empreitada por ajuste directo com 
consulta à empresa Virgílio & Cunha, considerando que é a empresa que irá realizar os trabalhos 
da responsabilidade dos SMAS e da NIS8, nos termos da alínea a) do artigo e 19.º  do Código 
dos Contratos Públicos.  

 
* Foi presente uma informação da DPGU, datada de 2 de Outubro de 2009, apresentando 

o ponto de situação do loteamento n.º L3/08, em nome da Conventopen – Imobiliária e 
Construção, S.A., nomeadamente as conclusões da conferência de serviços sobre as dificuldades 
por ainda subsistirem ao nível das infra-estruturas de saneamento e rede viária. 

- Quanto às infra-estruturas de saneamento a cargo da empresa Tolca - Construção, 
Gestão Patrimonial e Comércio, S.A, na Rua General Humberto Delgado, deliberado oficiar, 
com urgência, à empresa promotora, nos termos propostos na referida informação, e solicitar aos 
SMAS uma solução alternativa ao saneamento, para que se evitem mais atrasos no processo. 

Quanto à rede viária proposta pela DPGU, deliberado solicitar o parecer, com urgência, à 
Junta de Freguesia sobre a mesma e esclarecer a questão da propriedade dos terrenos onde o nó 
se prevê que seja implantado. 

 
* Foi presente um pedido, datado de 23 de Setembro de 2009, da empresa Imoplaneta – 

Imobiliária e Estudos – Unipessoal, L.da, solicitando a alteração ao alvará n.º 19/92, em nome da 
NIS8, no que respeita à utilização do Lote 1A. 

- Deliberado não aceitar que haja compensação monetária do estacionamento pelo que a 
alteração ao alvará apenas será possível se o promotor garantir os estacionamentos previstos na 
portaria n.º 216-B/2008 para uso comercial que pretende. 

 
LICENCIAMENTO DE OBRAS PARTICULARES: 

 
Foram presentes e apreciados os seguintes processos para licenciamento de obras: 
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* Proc.º N.º 330/04, em nome de Meia Via – Turismo e Habitação, S.A., para construção 
de um condomínio, na Rua Azeredo Perdigão e Largo da Ajuda, em Peniche, já presente em 
reuniões anteriores e acompanhado agora de um pedido de prorrogação de prazo para 
levantamento do respectivo alvará. 

- Deliberado solicitar o parecer das consultoras jurídicas para a área do urbanismo.  
 
* Proc.º N.º 355/08, em nome de Graciano José Pascoal Carvalho Dias, para proceder à 

substituição de uma cobertura em moradia unifamiliar, na Rua da Lapa, n.º 71, no Baleal, 
acompanhado de uma exposição em nome do requerente solicitando a reposição do serviço de 
fornecimento de água, cancelado por motivo de embargo de obra. 

- Deliberado proceder à audiência prévia do interessado, com a intenção de indeferir. 
 
Foi ainda presente o seguinte expediente relativo a obras particulares: 
 
* Foi presente um relatório técnico de inconsistência topográfico-cadastral efectuado na 

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

- Deliberado informar os intervenientes neste processo de que não houve ocupação de 
espaço público. 

 
* Foi presente o parecer do Dr. Mário de Carvalho, datado de 17 de Setembro de 2009, 

relativamente à exigência de licenciamento de utilização de edifício da Lota, sita no Porto de 
Pesca de Peniche. 

- Deliberado promover uma reunião com a administração da Docapesca com vista à 
prestação de esclarecimentos sobre a isenção do referido licenciamento. 

 
ENCERRAMENTO: 

 
Sendo dezanove horas, o Senhor Presidente declarou encerrada a reunião, da qual, para 

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

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

 
 


