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ACTA N.º 39/2009 
 
          ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 
          REALIZADA NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2009: 
 
 Aos vinte e seis dias do mês de Outubro do ano dois mil e nove, nesta cidade de Peniche, 
edifício dos Paços do Concelho e Sala de Sessões, estando presentes os Excelentíssimos 
Senhores, António José Ferreira Sousa Correia Santos, Presidente, Jorge Alberto Bombas 
Amador, Maria Clara Escudeiro Santana Abrantes, Jorge Serafim Silva Abrantes, Luís Lourenço 
Jorge Ganhão, Francisco Manuel Pinto da França Salvador, Carlos Jorge Gonçalves Amaral 
Domingos, Vereadores, reuniu, ordinariamente, a Câmara Municipal de Peniche. 
 A reunião foi aberta, pelo Senhor Presidente, eram dezoito horas e trinta 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 ANTES DA ORDEM DO DIA 
 

 No período antes da ordem do dia, usaram da palavra os seguintes membros da Câmara, 
sobre os assuntos e pela forma que se indicam: 
 
 Senhor Presidente da Câmara: 

Deu as boas vindas ao novo Executivo Municipal e comunicou que, na sua intervenção 
efectuada após a instalação da Câmara Municipal, já tinha dado conhecimento das suas 
pretensões para o presente mandato. 

Apresentou os elementos ligados ao apoio logístico aos Vereadores, que faziam parte do GAP. 
 
Senhor Vereador Francisco Salvador: 
Desejou ao novo elenco camarário felicidades para os próximos 4 anos de mandato, que 

se corresse bem, também corria bem para Peniche. 
 
Senhor Vereador Luís Ganhão: 
Desejou a todos os elementos da Câmara os maiores sucessos e manifestou a sua 

disponibilidade para colaborar em prol do desenvolvimento de Peniche. 
 
Senhor Vereador Carlos Amaral Domingos: 
Desejou felicidades ao Executivo, particularmente aos elementos em regime de tempo inteiro. 
Manifestou o seu empenhamento em colaborar, com todo o seu saber, em todos os 

projectos que trouxessem desenvolvimento a Peniche e em contribuir de forma construtiva para o 
debate político. 

Solicitou que fosse respeitada a importância de um Vereador da oposição, uma vez que 
representava uma determinada faixa da população e disse que esperava que a sua acção não fosse 
diminuída por estar perante uma maioria política absoluta. 

Finalizou dizendo que esperava que Peniche estivesse melhor daqui a quatro anos. 
 
Senhor Presidente da Câmara: 
Agradeceu as palavras de desejo de sucesso que lhe foram dirigidas a si e ao Executivo e 

informou que teria sempre os seus contactos disponíveis, quer por telefone, quer por e-mail, para 
tratar de quaisquer problemas que eventualmente viessem a surgir. 
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Agradeceu também as manifestações de disponibilidade de colaboração dos Vereadores e 
comunicou que o objectivo era fazer uma leitura dos programas eleitorais dos partidos, a fim de 
avaliar eventuais propostas que se mostrassem pertinentes e que se encaixassem coerentemente 
no programa da CDU. 

Por último, convidou a Vereação a estar presente na próxima sexta-feira, pelas 21.30 
horas, no Baleal, para a festa de encerramento do Campeonato Mundial de Surf. 
 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
 

REUNIÕES DA CÂMARA: 
 

 Foram trocadas impressões sobre a solução a adoptar quanto à periodicidade dos dias e 
horas das reuniões da Câmara, tendo sido deliberado, por consenso, que as reuniões ordinárias se 
realizarão no Salão Nobre dos Paços do Município, quinzenalmente, às quartas-feiras (sendo 
transferidas para o dia útil imediato, se coincidirem com feriado), com início às 14.30 horas, 
tendo carácter público a primeira reunião que se realize em cada mês, sendo a primeira destas 
reuniões no dia 4 de Novembro de 2009.  
 Foi também estabelecido que as reuniões devem ser preparadas segundo uma ordem de 
trabalhos a elaborar pelo Gabinete de Apoio Pessoal (GAP), devendo os processos e assuntos a 
tratar serem disponibilizados aos Senhores Vereadores, para análise e apreciação prévia, até às 
12 horas da segunda-feira anterior. 

A Câmara deliberou ainda realizar uma reunião extraordinária, na próxima quinta-feira, 
dia 29 de Outubro, pelas 17.00 horas, tendo a convocatória sido feita directamente a todos os 
membros da Câmara e com dispensa de convocação escrita. 
 
FIXAÇÃO DO NÚMERO DE VEREADORES EM REGIME DE TEMPO INTEIRO: 
 

 A Câmara deliberou aprovar a proposta apresentada pelo Senhor Presidente para que se 
fixe o número de vereadores em regime de tempo inteiro em mais um, para além dos dois 
vereadores no mesmo regime previstos na alínea c) do n.º 1 do artigo 58.º da Lei n.º 169/99, de 
18 de Setembro, republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. 
 
DESIGNAÇÃO DO VICE-PRESIDENTE E VEREADORES, EM REGIME DE TEMPO INTEIRO: 
 

 O Senhor Presidente informou a Câmara de que, por despachos de 24 de Outubro 
corrente, havia designado o Vereador, Senhor Jorge Alberto Bombas Amador para exercer as 
funções de Vice-Presidente da Câmara, e o Vereador, Senhor Jorge Serafim Silva Abrantes, para 
exercer as funções de Vereador, ambos em regime de tempo inteiro. 
 
 Na sequência da deliberação atrás tomada para fixação do número de Vereadores em 
regime de tempo inteiro, o Senhor Presidente da Câmara assinou o despacho para designação da 
Vereadora Maria Clara Escudeiro Santana Abrantes, para exercer as funções de Vereadora, em 
regime de tempo inteiro, de que deu conhecimento à Câmara. 
 
DESIGNAÇÃO DE MEMBRO DO GABINETE DE APOIO PESSOAL (GAP) AO 
PRESIDENTE DA CÂMARA: 
 

 O Senhor Presidente deu conhecimento à Câmara de que, por despacho de 24 de Outubro 
corrente, havia nomeado para o seu Gabinete de Apoio Pessoal e para desempenhar as funções 
de Secretária, a Senhora Maria Teresa Alvarez Bettencourt. 
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DESIGNAÇÃO DE MEMBRO DO GABINETE DE APOIO PESSOAL AO VICE-PRESIDENTE 
DA CÂMARA: 
 
 A Câmara tomou conhecimento do despacho do Senhor Presidente, proferido em 24 de 
Outubro corrente, que aprovou a proposta apresentada pelo Senhor Vice-Presidente que propôs a 
nomeação do Senhor Raul Fernando Conceição Santos para desempenhar as funções de 
Secretário do seu Gabinete de Apoio Pessoal, em regime de comissão de serviço. 
 
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS: 
 
            Por se encontrar ainda em curso o processo negocial entre os partidos políticos com 
assento na Câmara Municipal, não foi apresentada qualquer proposta de composição do 
Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados de Peniche, e tendo em conta o 
disposto na i) do nº 1 do Artigo 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada 
pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a Câmara deliberou considerar ainda em funções o 
actual Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados, até à aprovação de uma nova 
composição, assegurando desta forma o seu normal funcionamento. 
 
DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS: 
 
 A Câmara deliberou, ao abrigo do disposto no artigo 65.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 
Setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, delegar no seu 
Presidente ou, nas suas faltas e impedimentos, no Vice-Presidente ou Vereador que legalmente o 
substitua, com a faculdade de subdelegar em qualquer Vereador, as competências previstas no 
artigo 64.º da citada Lei, salvo quanto às matérias previstas nas alíneas a), h), i), j), o) e p) do n.º 
1; a), b), c) e j) do n.º 2; a) do n.º 3 e a), b), d) e f) do n.º 4; no n.º 6 e nas alíneas a) e c) do n.º 7 
do citado artigo.  
 A delegação das competências referidas na alínea a) do n.º 5 do referido artigo 64.º 
contempla as especificidades constantes nos n.º 1 e 3, do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 
16 de Dezembro, alterado e republicado pela Lei n.º 60/2007, de 4 de Setembro (adiante 
designado RJUE), e não abrange as seguintes matérias:  
 a) Aprovação de Projectos de Arquitectura (artigo 20.º RJUE) e pedidos de 
licenciamentos (artigo 23.º RJUE) de operações urbanísticas situadas em imóveis classificados 
ou em vias de classificação e imóveis situados em zonas de protecção de imóveis classificados, 
bem como dos imóveis integrados em conjuntos ou sítios classificados, ou em área sujeita a 
servidão administrativa ou restrição de utilidade pública (alínea d), n.º 2, artigo 4.º RJUE);  
 b) Aprovação de Projectos de Arquitectura (artigo 20.º RJUE) e pedidos de 
licenciamentos (artigo 23.º RJUE) de operações urbanísticas referidas nas alíneas c), d) e e) do 
n.º 2 do artigo 4.º, bem como as previstas nas alíneas c), d), e) e f) do n.º 1 do artigo 6.º do 
RJUE, quando respeitem a edifícios contíguos e funcionalmente ligados entre si, que 
determinem, em termos urbanísticos, impactes semelhantes a uma operação de loteamento, nos 
termos definidos no Regulamento Municipal (artigo 57.º RJUE);   
 c) Aprovação de Pedidos de Informação Prévia previstos no n.º 2, artigo 14.º RJUE, 
relativos a parcelas de terrenos ou imóveis situados em zonas de protecção de imóveis 
classificados, integrados em conjuntos ou sítios classificados, ou em área sujeita a servidão 
administrativa ou restrição de utilidade pública, bem como relativos a operações de loteamento, 
com ou sem obras de urbanização;  
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 d) Aprovação de pedidos de alteração da licença da operação de loteamento, com ou sem 
obras de urbanização, prevista no artigo 27.º RJUE;  
 e) Aprovação de estudos de loteamentos, integrados em pedidos de licenciamento de 
operação de loteamentos, com ou sem obras de urbanização, bem como o deferimento final dos 
pedidos de licenciamento de operações de loteamento, com ou sem obras de urbanização (artigo 
23.º RJUE). 
 
ACTAS DE REUNIÕES ANTERIORES: 
 
 Foi presente e aprovada, por maioria, com as abstenções dos Vereadores Maria Clara 
Escudeiro Santana Abrantes, Luís Lourenço Jorge Ganhão e Carlos Jorge Gonçalves Amaral 
Domingos, a acta da reunião camarária realizada no dia 19 de Outubro corrente. 
 
LICENCIAMENTO DE OBRAS PARTICULARES E LOTEAMENTOS: 
 
 A Câmara deliberou ratificar os despachos proferidos pelo Senhor Presidente da Câmara 
em 23 de Outubro corrente, relativos aos seguintes processos de obras e loteamento: 
 - L1/02, em nome da Albifrank – Engenharia e Construção, L.da; 
 - 106/09, em nome de João Filipe Oliveira Teodoro; 

- 125/09, em nome de Antero Fernandes Pereira Teixeira; 
- 263/09, em nome de Fernanda Paula Teodoro Santos Marques; 
- 290/09, em nome de João Filipe da Conceição Oliveira; 
- 304/07, em nome de Carlos José Santos Castanheira; 
- 79/09, em nome de Américo Pereira Vitorino. 

  
ENCERRAMENTO: 
 
 Sendo dezanove horas e vinte 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, José Nicolau Nobre Ferreira, Director de Departamento de Administração e 
Finanças, a subscrevo e assino. 

 
 
 
 


