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ACTA N.º 43/2009 
 
         ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 
         REALIZADA NO DIA 2 DE DEZEMBRO DE 2009: 
 
Aos dois dias do mês de Dezembro 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, Maria Clara Escudeiro Santana Abrantes, Jorge 
Serafim Silva Abrantes, Luís Lourenço Jorge Ganhão, Francisco Manuel Pinto da França 
Salvador e Carlos Jorge Gonçalves Amaral Domingos, Vereadores, reuniu, ordinariamente, a 
Câmara Municipal de Peniche. 

A reunião foi aberta, pelo Senhor Vice-Presidente, eram quinze horas. 
O Senhor Presidente da Câmara não participou na reunião por se encontrar doente. 
O Senhor Vereador Francisco Salvador apenas participou na reunião até às dezasseis 

horas e trinta minutos, tendo saído no final do período de audição do público. 
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: 
 
- Raul Correia, disse que, relativamente ao ter adquirido a sua habitação com defeitos de 

construção, nunca tinha prejudicado ninguém, que nesta altura a sua luta era para que o que lhe 
tinha acontecido não acontecesse a mais ninguém e que pensava que a Câmara era sua aliada, 
facto que até à data não tinha sentido. 

Disse também que a resposta que a Câmara tinha dado ao INCI sobre o seu processo tinha 
sido dada 4 meses depois, assim como a resposta dada com bastante atraso à Provedoria, atrasos 
esses justificados como meros lapsos. Frisou que os atrasos das referidas respostas deveriam ser 
averiguados e que queria respostas claras e objectivas para saber o que iria fazer no futuro. 

Perguntou que, tendo a Câmara enviado a nova ficha técnica do seu processo ao INCI, 
porque é que não tinha também enviado o projecto. 

Em relação aos pareceres jurídicos emitidos sobre o promotor da obra, por serem 
contraditórios, perguntou qual deles era válido. 

Perguntou também se a Câmara estava na disponibilidade de mandar fazer um inquérito 
aos lapsos responsáveis pelos atrasos das respostas e se estava na disponibilidade de instaurar um 
processo de contra-ordenação ao promotor da obra, frisando que esperava a colaboração da 
Câmara para punir os responsáveis. 

O Senhor Vice-Presidente disse a Raul Correia que se quisesse colocar as perguntas por 
escrito, teria também uma resposta por escrito. 

Acrescentou que, tanto em relação ao seu processo, como em relação aos processos de 
Francisco Alexandre e Luís Chagas, a melhor garantia de isenção da Câmara era a dos 3 processos 
terem passado pela Provedoria de Justiça, assim como serem alvo de processos em Tribunal. 

O Senhor Raul Correia disse que iria pôr por escrito as suas perguntas e que exigiria 
respostas claras e concisas. 

 
- Francisco Alexandre, disse que queria fazer perguntas sobre o seu processo 

directamente ao Director do DPGU, ao que o Senhor Vice-Presidente respondeu que o Director 
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do DPGU não estava presente e que estava presente o Chefe da DGUO, que o substituía. 
Para solicitar a correcção da acta de 27 de Julho de 2009, leu a seguinte declaração: 
 
«Boa Tarde! 
Na reunião ordinária da Câmara Municipal de Peniche, datada de 27 de Julho de 2009, eu 

Francisco Manuel Nunes Alexandre, para além de outros assuntos, disse nessa reunião que 
estava disposto a quem de direito fizesse uma investigação aos telefonemas feitos por mim e 
também aos telefonemas que recebi no dia 6 de Abril de 2009. Para meu espanto aquilo que eu 
citei nessa mesma reunião foi transcrito de outra maneira, não sei porquê mas o que está 
transcrito não corresponde à verdade. 

No dia 6 de Outubro de 2009 voltei de novo a outra reunião ordinária da Câmara 
Municipal de Peniche a solicitar por escrito a correcção da acta n.º 31/2009, tais factos estão 
descritos na acta n.º 36/2009. 

Visto que este meu pedido não foi atendido, vejo-me mais uma vez forçado a pedir hoje, 
a correcção da acta n.º 31/2009. Por isso passo a citar aquilo que por mim, realmente, foi dito, a 
27 de Julho de 2009:  

“Estou disposto que seja feita uma investigação ao que eu fiz e ao que eu disse, 
inclusivamente aos telefonemas por mim realizados, bem como os telefonemas que recebi no dia 
6 de Abril de 2009.” 

Gostaria que quem de Direito rubricasse uma cópia desta carta como prova do meu 
pedido e também da minha presença nesta reunião. 

Ferrel, 2 de Dezembro de 2009. 
Francisco Manuel Nunes Alexandre.» 
 
Fez, de seguida, uma exposição sobre os trâmites do seu processo, nomeadamente sobre 

os pareceres do consultor jurídico municipal e leu as respostas da Ordem dos Engenheiros à 
participação feita pela Câmara. 

Por último, fez considerações à actuação do Director do DPGU, em relação ao seu 
processo. 

O Senhor Vice-Presidente voltou a dizer que a isenção da Câmara era comprovada pela 
intervenção da Provedoria da Justiça e seria avaliada em devido tempo pela decisão do Tribunal 
e que o que iria ficar na acta era a sua declaração.  

Solicitou que Francisco Alexandre fizesse as suas perguntas por escrito, para receber 
respostas objectivas e disse que não comungava da mesma opinião que Francisco Alexandre 
tinha do Director do DPGU. 

 
- José Lourenço e Laura Farto, disseram que já sentiam vergonha e acanhamento de 

virem à reunião de Câmara. Esclareceu que depois do Eng.º Nuno Carvalho ter ido à sua casa 
fazer a medição do ruído, os proprietários da “Caseirinha” puseram o exaustor a trabalhar no 
máximo. 

Disse também que a GNR e a Câmara não faziam nada para resolver este assunto. 
O Senhor Vice-Presidente disse que, no passado dia 23 de Novembro, tinha sido feita 

uma medição acústica que tinha revelado índices de incomodidade abaixo do limite legal 
permitido. 

O Eng.º Nuno Carvalho disse que a medição acústica tinha feito tudo o que legalmente 
lhe era exigido e que os resultados obtidos não revelavam índices de incomodidade que lhe 
permitisse outra actuação. 

O Senhor Vice-Presidente mandou entregar cópia do relatório da medição acústica 
efectuada ao Senhor José Lourenço. 
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O Eng.º Nuno Carvalho esclareceu as condições em que tinha sido feita a medição 

acústica e recomendou que, para o Senhor José Lourenço diminuísse a incomodidade acústica, 
melhorasse o isolamento acústico da sua habitação. 

O Senhor Vice-Presidente sugeriu uma mediação com o proprietário da Caseirinha, o que 
o Senhor José Lourenço recusou, e que se fosse necessário iria assistir a uma medição acústica, 
para confirmar os resultados obtidos. 

 
- Joaquim Pedroso, que apresentou um abaixo-assinado de 51 moradores dos Casais do 

Baleal contra a incomodidade provocada pelo funcionamento do bar Baleal Cocktail, até às 4.00 
horas, assim como dos seus clientes que consumiam bebidas fora do estabelecimento e até em 
logradouros de casas circundantes. Protestavam também contra o estacionamento desregrado dos 
clientes do referido bar. 

Disse também que chegava aos Casais do Baleal a poluição sonora de festas realizadas 
em Peniche, o que prejudicava altamente o descanso das pessoas. 

Referiu-se ainda às autocaravanas estacionadas no parque de estacionamento do Baleal, 
que ocupavam inúmeros lugares, ao nudismo praticado pelos surfistas no mesmo parque, quando 
tiravam os fatos térmicos, à alta velocidade praticada por alguns condutores na estrada 
Baleal/Ferrel e ao mau acesso à praia das Pedras Muitas. 

Ao longo da sua intervenção fez referências implícitas e, algumas vezes, explícitas a 
situações de favorecimento, desonestidade e até de corrupção. 

O Senhor Vice-Presidente disse que o passeio pedonal tinha sido feito em dois anos e 
meio e não em oito anos, tal como o Senhor Joaquim Pedroso tinha afirmado e que as primeiras 
passadeiras para peões a serem reavivadas, tinham sido as da estrada Ferrel/Baleal. 

Disse também que as lombas a colocar eram executadas de acordo com o legalmente 
previsto e obedeciam a prioridades pré-estabelecidas. 

Sobre o nudismo dos praticantes de surf e o excesso de velocidade de condutores da 
estrada Baleal/Ferrel, disse que eram áreas da responsabilidade da GNR e que iria ser feita uma 
chamada de atenção daquela força de segurança para estes assuntos. 

Quanto ao horário do bar Baleal Cocktail, disse que iria ser apurado o que se passava, 
nomeadamente se o referido horário ainda estava dentro da sua validade. 

Em relação ao ruído provocado pelas festas em Peniche, nomeadamente durante a 
Semana do Caloiro, disse que não se podia querer, por um lado, a permanência da Escola 
Superior, e por outro, não querer alguns inconvenientes provocados pelos estudantes. 

 
- Luís Chagas, que, em relação ao seu processo de construção de uma habitação, falou da 

contradição entre o conteúdo de duas cartas recebidas da Provedoria da Justiça e da inacção da 
Câmara face ao conteúdo da primeira carta. 

O Senhor Vice-Presidente disse que a Câmara, tal como já tinha dito, tinha tido sempre 
uma posição de isenção, confirmada pela Provedoria da Justiça. 

O Senhor Luís Chagas voltou a referir que a primeira carta da Provedoria dizia que havia 
crime de falsificação de documentos e que não tinha sido considerada pela Câmara e que a 
segunda já dizia que não havia tal crime e já tinha sido considerada pela Câmara. 

 
PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 
Sobre as exposições efectuadas pelos Senhores Raul Correia, Francisco Alexandre, Luís 

Chagas e Joaquim Pedroso, usaram da palavra os seguintes membros da Câmara: 
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Senhor Vereador Carlos Amaral Domingos: 
Disse que o Senhor Joaquim Pedroso tinha feito juízos de valor extremamente graves, 

durante a sua intervenção e que a Câmara deveria reagir a essas situações na altura própria. 
Sobre os processos de Raul Correia, Francisco Alexandre e Luís Chagas disse que eram 

três famílias a viver problemas gravíssimos e que a compra de uma habitação era um investi-
mento de uma vida. Acrescentou que tinha a sensação que estava a faltar alguma relação de diálogo e 
manifestação de solidariedade, o que não concorria para a resolução dos casos em questão. 

 

Senhor Vereador Luís Ganhão: 
Sobre as questões colocadas pelo Senhor Joaquim Pedroso disse que o que o incomodava 

era a sua atitude de pôr em causa tudo e todos, o que não era tolerável. Acrescentou que concordava 
com as preocupações expostas mas que aquela não era a forma mais correcta de as expor. 

Quanto à questão colocada por José Lourenço e Laura Farto, disse que o problema já 
vinha de há 5 anos e que era mais do foro psíquico. Referiu que tinha havido a tentativa de 
repartir os custos do isolamento das janelas a meio e que se tinha perdido essa oportunidade. 

Em relação aos processos dos Senhores Raul Correia, Francisco Alexandre e Luís 
Chagas, disse que não conhecia em concreto as situações o que no período eleitoral também não 
se tinha inteirado delas. 

Perguntou se tinha, em alguma altura, sido tentada alguma solução entre os queixosos e 
os respectivos promotores das obras. 

Terminou dizendo que era preciso, em conjunto, encontrar uma solução para os casos em 
questão. 

 
Senhor Vice-Presidente da Câmara: 
Disse que o Senhor Joaquim Pedroso, na sua exposição, tinha sido muito incorrecto, 

fazendo afirmações fora do contexto. Salientou que a Câmara iria solicitar ao referido munícipe 
que concretizasse factos para provar as suas afirmações. 

Sobre o assunto dos Senhores José Lourenço e Laura Farto, disse que os intervenientes já 
tinham chegado a vias de facto, que o assunto tinha ido para Tribunal e que as partes tinham 
chegado a acordo. 

Disse também que não tinha gostado da forma como o Senhor Francisco Alexandre se 
tinha referido ao Director do DPGU, reiterando a sua total confiança no citado trabalhador 
municipal. Frisou que o problema era entre os munícipes e os promotores imobiliários e que 
agora faziam da Câmara o réu principal destes casos, o que não era legítimo. 

 

Senhora Vereadora Clara Abrantes: 
Disse que dava a impressão que tudo já valia para se tentar chegar a um fim, que não era 

o de resolver o problema. 
 

Senhor Vereador Carlos Amaral Domingos: 
Disse que iria tentar corporizar uma solução através do diálogo entre as partes 

envolvidas, uma vez que eram três famílias com a vida complicada. 
 

Senhora Vereadora Clara Abrantes: 
Disse que não compreendia o que levava aquela actuação, que não privilegiavam um 

momento para pensar nas formas de ultrapassar a situação. 
 

Senhor Vice-Presidente da Câmara: 
Disse que os munícipes em questão podiam e deviam defender os seus interesses, que 

eram legítimos, sem ofenderem ninguém. Acrescentou que era da opinião de que se deveria dar 
todo o apoio, mas que os citados munícipes deveriam ter um comportamento correcto. 
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O Chefe da DGUO historiou os três processos, desde o primeiro atendimento, tendo 
também o Director do DPGU feito um relato pormenorizado sobre a intervenção da Câmara nos 
três processos. Disse que os problemas eram resolúveis e de baixo custo, se não se tivessem 
extremado as posições das partes intervenientes. 

 
Senhor Vereador Luís Ganhão: 
Afirmou que lhe tinha agradado o que tinha ouvido e pensava que não tinha havido 

tentativas de conciliação. 
 
Senhor Vereador Carlos Amaral Domingos: 
Disse que também tinha ficado suficientemente esclarecido e que também pensava que 

não tinha havido tentativas de conciliação. 
 
Senhor Vereador Luís Ganhão: 
Disse que estava perfeitamente esclarecimentos em relação aos três casos e achava que, 

em sua opinião, os referidos munícipes estavam a ir longe demais em relação à Câmara. Disse 
também que um dos titulares dos processos, o Senhor Francisco Alexandre tinha ultrapassado os 
limites do admissível e que a Câmara não deveria admitir situações deste tipo. 

Acrescentou que o que se pretendia era arranjar uma solução para os processos e que não 
estava ao alcance da Câmara encontrar essa solução, mas ao alcance do Tribunal. 

 
Senhor Vereador Carlos Amaral Domingos: 
Agradeceu os esclarecimentos dados pelos técnicos municipais. Frisou que os munícipes 

em questão deviam desviar as suas atenções para encontrar as soluções junto aos promotores das 
obras, porque a Câmara já tinha feito tudo o que podia fazer, embora não se demitisse de ajudar 
no que fosse possível. 

 
De seguida os membros do Executivo deram conhecimento das actividades em que 

estiveram envolvidos desde a última reunião de Câmara: 
 
Senhor Vice-Presidente da Câmara: 
Informou das seguintes reuniões e eventos em que participou, de 20 de Novembro a 1 de 

Dezembro de 2009: 
- Reunião do Conselho Municipal de Educação, com a Associação de Estudantes; 
- Inauguração da exposição, intitulada “S. Bernardino – uma aldeia em tela”, organizada 

pela União Cultural e Desportiva de São Bernardino, exposição essa que estaria patente ao 
público no Clube Recreativo Penichense até ao dia 30 de Novembro; 

- Reunião com a Senhora Maria Helena Brígida, Coordenadora das Bibliotecas, sobre a 
possibilidade de instalação de novas bibliotecas no concelho de Peniche; 

- Duas reuniões com o Conselho de Administração dos SMAS; 
- Reunião com a Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, na qual foi apreciado o 

assunto referente à localização do Centro Escolar, a construir naquela Vila; 
- 2.ª reunião de parceria para a Regeneração Urbana – Recuperação do Fosso da Muralha 

e espaços envolventes, frente ribeirinha e centro histórico; 
- 27.º Encontro dos “Filhos da Escola do Oeste”, com organização da Associação de 

Marinheiros e ex-Marinheiros da Armada do Litoral Oeste. O evento decorreu durante todo o dia 
21 de Novembro entre Peniche e São Bernardino; 

- Abertura da exposição “Artes e Ofícios” que decorreu na Vila de Serra d’El-Rei, de 27 
de Novembro a 1 de Dezembro de 2009; 
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- Actividade comemorativa do 107.º aniversário da Sociedade Filarmónica União 1.º de 
Dezembro de 1902, de Atouguia da Baleia; 

- Iniciativa promovida pela União Desportiva e Cultural de São Bernardino; 
- Sessão extraordinária da Assembleia Municipal. 
 
Senhora Vereadora Clara Abrantes: 
Comunicou que tinha estado presente no 107.º aniversário da Banda Filarmónica União 

1.º de Dezembro, de Atouguia da Baleia, tendo assistido ao concerto comemorativo e salientou o 
número de jovens executantes da escola de música. 

Disse também que tinha participado na apresentação do ano lectivo da Universidade 
Sénior, reconhecendo o trabalho desenvolvido. Acrescentou que tinha convidado o grupo para 
participar no Natal Sénior, a realizar no Sporting Clube da Estrada, convidando também os 
Vereadores para estarem presentes. 

Informou também que tinha participado numa reunião da ACS (Agrupamento dos 
Centros de Saúde), onde tinham sido tratados assuntos como as acessibilidades, o projecto Ala 
Arriba e a área da Juventude, onde estiveram presentes também a Directora do Conselho Clínico 
e a Directora do Conselho Executivo. 

Disse ainda que tinha sido abordada a marcação de consultas, comunicando as 
negociações feitas com os médicos, para resolver o problema e, sobre o projecto Ala Arriba, que 
tratava dos cuidados continuados integrados, fez um ponto de situação desse projecto. 

 
Senhor Vereador Jorge Abrantes: 
Deu conhecimento da realização de reuniões com os parceiros do programa de 

Regeneração Urbana, tendo feito o ponto de situação dos processos. 
Comunicou também que tinha participado na reunião de Assembleia-geral da Resioeste, 

onde tinha sido aprovado o novo tarifário para 2010, com os votos contra de todos os municípios 
associados, explicando as razões desta posição. 

 
Senhor Vereador Carlos Amaral Domingos: 
Congratulou-se com a comemoração de mais um aniversário da Banda Filarmónica 

União 1.º de Dezembro de 1902, de Atouguia da Baleia, e com a abertura de mais um ano lectivo 
da Universidade Sénior, que registava a frequência de cerca de 200 alunos. 

Agradeceu a intervenção da Vereadora Clara Abrantes no tocante aos esclarecimentos 
dados em relação à marcação de consultas no Centro de Saúde. 

Referiu ainda o mau estado de conservação de um abrigo rodoviário colocado em 
Ribafria, no Largo da Igreja. 

 
Senhor Vice-Presidente da Câmara: 
Informou que, presentemente, não havia nenhum abrigo rodoviário em stock no 

armazém, para se proceder à substituição, mas que no início do próximo ano se iria proceder à 
aquisição de equipamento deste tipo. 

 
PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 
ACTAS DE REUNIÕES ANTERIORES: 

 
Foi presente e assinada a acta da reunião camarária realizada no dia 18 de Novembro 

último, tendo sido previamente distribuídas fotocópias pelos Senhores Vereadores. 
 



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Acta da reunião de 02.12.2009 * Livro 100 * Fl.398 

CORRESPONDÊNCIA: 
 
Foi presente e apreciada a seguinte correspondência: 
 
* E-mail, datado de 11 de Novembro de 2009, da Senhora Joana Marcelino, 

coordenadora da Acompanha, CRL, solicitando apoio logístico e financeiro destinado à 
realização de uma série de actividades inseridas numa campanha de sensibilização no Dia 
Mundial de Luta Contra a Sida. 

- Deliberado conceder à Acompanha, CRL um subsídio, no valor de 250,00 €. (P.º 2)  
 
* Carta, datada de 23 de Outubro de 2009, da Senhora Elvira Maria Campos Andrade 

Raposo, solicitando, na qualidade de herdeira universal de sua mãe Idalina Domingos de 
Campos, autorização para proceder ao levantamento do ónus de inalienabilidade que recai sobre 
a fracção designada pela letra “B” correspondente ao r/c esquerdo do prédio, sito no Bairro da 
Fundação Salazar, bloco 3, em Peniche, em virtude da titular ter falecido, e solicitando que a 
venda seja feita ao seu filho, Rodolfo Andrade Raposo. 

- Deliberado autorizar a alienação da fracção a Rodolfo Andrade Raposo. (P.º 32/02) 
 
* Carta, datada de 6 de Novembro de 2009, da Comissão da Igreja de Geraldes, 

solicitando apoio financeiro destinado ao pagamento de despesas a efectuar com a pintura da 
Igreja de Geraldes. 

- Deliberado conceder à Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de São Leonardo de 
Atouguia da Baleia – Igreja de Geraldes um subsídio, no valor de 1.100,00 €, para aquisição de 
tinta. (P.º 11/03) 

 
* Informação do Director do Departamento de Administração e Finanças, prestando 

alguns esclarecimentos relativamente a uma acção administrativa comum apresentada pelo 
Município da Lourinha acerca das captações do Paço e propondo a tomada de determinadas 
medidas no processo de contratação, nomeadamente o que concerne aos custos. 

- Deliberado encarregar os Serviços Municipalizados de todo o processo de contratação 
suportando, através do seu orçamento, os custos respectivos. 

 
* Informação, datada de 23 de Outubro de 2009, da Divisão de Construção e 

Conservação, apresentando três propostas para deslocação do abrigo rodoviário, sito na Avenida 
Monsenhor Bastos, em Peniche, em virtude de este estar inserido numa zona projectada para um 
futuro arruamento. 

- Deliberado que o abrigo rodoviário seja deslocado para o local indicado na proposta 1. 
 
* Informação, datada de 18 de Novembro de 2009, do Director do Departamento de 

Administração e Finanças, propondo a rectificação da deliberação tomada em reunião de Câmara 
de 30 de Outubro de 2009, relativa ao processo de loteamento n.º 1/90 e 1/94, em nome da 
Baleal Sol – Construções e Turismo, L.da. 

- Deliberado rever a deliberação de 30 de Outubro de 2009, no sentido de passar a constar 
que a Câmara delibera, apenas, aceitar definitivamente a transferência para o Município da 
manutenção das zonas verdes. 

 
A Câmara tomou ainda conhecimento da seguinte correspondência e expediente: 
 
* Informação n.º 50, datada de 24 de Novembro de 2009, da Divisão de Ambiente e 
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Serviços Urbanos, apresentando o relatório de medição acústica (período nocturno) efectuado ao 
estabelecimento de churrasqueira, denominado “A Caseirinha”, situada na Rua 1.º de Maio, em 
Ferrel. 

 
* Informação, datada de 27 de Novembro de 2009, do Gabinete de Apoio ao Presidente 

da Câmara, apresentando o ponto de situação relativo à tese de mestrado em geociências, ramo 
de especialização em ambiente e ordenamento, apresentado pela Dr.ª Ana Rodrigues Rilo, 
intitulada “A importância da geologia no ordenamento da Orla Costeira da Península de Peniche, 
no âmbito do protocolo de colaboração realizado com a Faculdade de Ciências da Universidade 
de Coimbra. 

 
ALTERAÇÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS – MODIFICAÇÃO N.º 18: 

 
- A Câmara deliberou ratificar o despacho do Senhor Presidente que aprovou a alteração 

n.º 14 ao Orçamento da Despesa, para o ano em curso, a qual regista o valor de 140.600,00 € em 
reforços de despesas correntes e 108.100,00 € em anulações de despesas correntes. 

 
- A Câmara deliberou ratificar o despacho do Senhor Presidente que aprovou a alteração 

n.º 11 ao Plano Plurianual de Investimentos, para o ano em curso, a qual regista o valor de 
500,00 € em reforços e igual valor em anulações. 

 
- A Câmara deliberou ratificar o despacho do Senhor Presidente que aprovou a alteração 

n.º 10 ao Plano de Actividades Municipais, para o ano em curso, a qual regista o valor de 
1.900,00 € em reforços e 75.000,00 € em anulações. 
 
CONTRACÇÃO DE EMPRÉSTIMOS: 

 
Recuperação do Fosso da Muralha de Peniche: 
 
 * Informação, datada de 27 de Novembro de 2009, da Divisão Financeira, apresentando a 
análise das propostas apresentadas pelos concorrentes e relativas ao processo de consulta para 
contracção de empréstimo a médio e longo prazo para complemento ao financiamento por 
fundos comunitários da obra referida em epígrafe. 
 - Deliberado proceder à audiência prévia dos concorrentes, manifestando a intenção de 
efectuar a adjudicação ao concorrente classificado em primeiro lugar, conforme proposto, ao 
Banco BPI, S.A., com um spread de 1,625 %, com taxa variável associada à Euribor a 6 meses. 
 
Construção do Centro de Alto Rendimento de Surf de Peniche: 
 

* Informação, datada de 27 de Novembro de 2009, da Divisão Financeira, propondo que 
se efectue o procedimento de consulta para contracção de empréstimo para complemento ao 
financiamento por fundos comunitários da obra referida em epígrafe. 

- Deliberado dar início ao procedimento para contratação de um empréstimo a longo 
prazo, até ao valor de 702.000,00 €, pelo prazo de 15 anos, com um período de carência até 3 
anos, vencendo os juros semestralmente, com a Euribor a 180 dias como indexante, tendo como 
finalidade o complemento ao financiamento por fundos comunitários da obra de Construção do 
Centro de Alto Rendimento de Surf de Peniche, devendo, para o efeito, serem consultadas as 
seguintes instituições financeiras: Caixa Geral de Depósitos, Banco Espírito Santos, Caixa de 
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Crédito Agrícola, Banco Português de Investimento, Millénium BCP e Banco Totta & Açores, e 
com o critério de unicamente o do preço mais baixo – spread. 

 
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 São Pedro: 
- 2 baldes de lixo para o carrinho de mão, no valor estimado de 18,70 € (unidade) + IVA; 
- 120 tijolos de 7 e 2 sacos de cimentos, destinados a fechar portas e janelas de casas 

abandonadas, no valor estimado de 32,40 €. 
 
Freguesia de Serra d’El-Rei: 
- 1000 tijolos 30X20X15, 25 sacos de cimento, 6 vergas de ferro 10mmmX12 mt e 3 

vergas de ferro 6mmX12mt, destinados à construção de um muro de suporte de alargamento da 
Travessa do Valinho, naquela freguesia, no valor estimado de 404,29 €. 

 
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 10.00 às 1.00 horas, para o estabelecimento de restauração, denominado “Sabores 

do Baleal”, sito na Rua Bartolomeu Dias, no Baleal, de que é proprietária a empresa Balitur – 
Construção e Turismo, L.da. 

- Deliberado que seja visado o horário de funcionamento das 10.00 às 1.00 horas, com 
validade até 31 de Janeiro de 2011. 

 
* Das 15.00 às 6.00 horas, para o estabelecimento de bebidas com pista de dança, 

denominado “Discoteca Voilá”, sito na Rua Bartolomeu Dias, no Baleal, de que é proprietária a 
empresa Balitur – Construção e Turismo, L.da. 

- Deliberado que seja visado o horário de funcionamento das 15.00 às 6.00 horas, com 
validade até 31 de Maio de 2010. 

 
* Das 21.00 às 7.00 horas, para o estabelecimento de bebidas, denominado “Karas Club”, 

sito na Estrada Marginal Norte, armazém 1, em Peniche, de que é proprietária a empresa 2nd 
Moon Unipessoal, L.da. 

- Deliberado que seja visado o horário de funcionamento das 21.00 às 6.00 horas, com 
validade até 31 de Maio de 2010. 
 
CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLOS: 
 
 * Foi presente, para efeitos de aprovação, o texto de protocolo a celebrar com a Estrutura 
de Missão para os Assuntos do Mar (EMAM), o qual visa a cooperação e a colaboração entre as 
partes no âmbito do projecto “Kit do Mar”. 
 - Deliberado aprovar o texto do protocolo a celebrar. 
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* Foi presente, para efeitos de aprovação, a candidatura do arquipélago das Berlengas à 
lista preliminar das “Maravilhas Naturais de Portugal”. 

- Deliberado concordar com a candidatura do Arquipélago das Berlengas à lista 
preliminar das “Maravilhas Naturais de Portugal”. 

 
PATRIMÓNIO: 
 
Habitação social – atribuição de fogo: 
 
 * Foi presente uma informação, datada de 30 de Novembro de 2009, da técnica superior 
de serviço social, apresentando uma proposta de atribuição do fogo n.º 120, sito no Bairro do 
Calvário, em Peniche, à Senhora Maria Eduarda Martins Correia Afonso, em virtude da extrema 
gravidade das actuais condições habitacionais em que se encontra. 
 - Deliberado atribuir o fogo, situado no Bairro do Calvário, n.º 120, em Peniche, a Maria 
Eduarda Martins Conceição Afonso. 
 
Habitação social – alteração de titularidade: 
 

* Foi presente uma informação, datada de 16 de Novembro de 2009, da técnica superior 
de serviço social, dando parecer favorável ao pedido de alteração de titularidade do fogo, sito no 
Edifício Coosofi, letra E, R/c, em Peniche, efectuado pelo Senhor Fernando Manuel Rodrigues 
Santos, em virtude da sua titular, sua companheira, Clarisse Lemos dos Santos, ter falecido. 

- Deliberado autorizar a alteração da titularidade do fogo para Fernando Manuel 
Rodrigues Santos. 

 
LOTEAMENTOS: 

 

Foram presentes e apreciados os seguintes processos de operações de loteamento: 
 

* Proc.º N.º L2/09, em nome de Ezequiel Franco Costa, para loteamento de um prédio 
rústico, sito na Rua do Cruzeiro, no Lugar da Estrada, já presente em reunião anterior. 

- Deliberado aprovar o estudo de loteamento, de acordo com o parecer técnico do chefe 
da DGUO, de 16 de Novembro de 2009. 

 
* Proc.º N.º L10/08, em nome de Maria Rosa da Conceição R. Jorge, para loteamento de 

um prédio rústico, sito na Rua do Talefe, em Ferrel, já presente em reunião anterior. 
- Deliberado autorizar que a caução seja substituída por hipoteca sobre o lote n.º 2, a 

constituir no loteamento, no valor total de 35.000,00 €, devendo a mesma ser registada na 
Conservatória do Registo Predial a favor do Município de Peniche. 

 

Foi ainda presente o seguinte expediente relativo a loteamento: 
 
* Foi presente uma carta, registada nos n/ serviços em 6 de Novembro de 2009, do 

Senhor Henrique Filipe Gomes, apresentando uma exposição na sequência de pedido de 
autorização anteriormente efectuado 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.  

- Considerando que: 
1º - Desde há vários anos o Município tem vindo a alienar em hasta pública, ou por opção 

de confinantes ao preço médio da hasta pública, lotes na então designada “zona industrial da 
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Prageira”, destinados à edificação de armazéns para actividades económicas, designadamente: - 
indústria, comércio grossista e outros serviços, geralmente de apoio à pesca, náutica de recreio e 
actividades complementares; 

2º - Em regra, todos os lotes alienados ficaram sujeitos a uma cláusula de reversão, caso a 
construção não se verifique num determinado prazo, bem como da não alienação a terceiros, sem 
consentimento da Câmara Municipal; 

3º - Alguns desses lotes, alienados há vários anos, continuam sem qualquer construção e 
nem sequer ainda foi entregue o projecto de execução, acompanhado da comunicação prévia 
para realização das obras; 

4º - Pela análise dos lotes que estão nessas condições, constata-se facilmente que estes, 
regra geral, são os que dependem de actividades ligadas ao sector das pescas, ou das indústrias 
delas dependentes, bem como outros serviços complementares; 

5º - Todas essas actividades atravessam actualmente uma profunda crise, pelo que, muitos 
dos adquirentes dos lotes não têm hoje qualquer possibilidade de realização do investimento que 
perspectivavam aquando da aquisição dos lotes, em regra, para expansão da actividade que 
exercem, já que são pequenas empresas que actualmente lutam pela sobrevivência; 

6º - As expectativas foram alteradas e, nos últimos tempos, têm surgido vários pedidos, 
quer de prorrogação dos prazos de construção, quer de permissão de venda desses lotes a outros 
interessados; 

7º - Compete à Câmara Municipal ponderar sobre esses pedidos, tendo em consideração 
as cláusulas contratuais de venda, mas também os superiores interesses públicos do concelho, 
nomeadamente a defesa da economia do concelho e a salvaguarda dos postos de trabalho; 

8º - Neste contexto de crise, é certo que se a Câmara ficasse numa atitude expectante de 
optar por esperar pelo final dos prazos de construção e exercer o direito de reversão para poder 
alienar novamente vender esses lotes, em nada contribuiria para o desenvolvimento das 
actividades económicas do concelho, nem para o combate à crise actual e só iria agravar a já 
difícil situação económica dessas empresas e das famílias que delas dependem; 

9º - Em termos urbanísticos, não é aconselhável a manutenção, por muito mais tempo, 
desses espaços vazios e também não é de que esses lotes possam ser objecto de qualquer tipo de 
especulação imobiliária. 

A Câmara deliberou: 
- Que o prazo de construção nos lotes alienados pelo Município na urbanização da 

Prageira e ainda não construídos, seja automaticamente prorrogado até 31 de Dezembro de 2012; 
- Que sejam permitidas as alienações de lotes a terceiros, desde que se verifiquem 

cumulativamente as seguintes condições: 
a) Que cada caso seja autorizada pela Câmara e que o valor de venda dos lotes não 

ultrapasse o preço de aquisição, actualizado à taxa de inflação (índice de preços ao consumidor 
sem habitação) e acrescido dos encargos de transacção, impostos, encargos financeiros, 
devidamente comprovados e valor das benfeitorias e/ou construções de apoio, se for o caso; 

b) O adquirente demonstre que a actividade a instalar é compatível com o disposto no 
artº 16º do PDM para a classe de “espaços industriais existentes”, apresente o projecto e a 
comunicação prévia, no prazo máximo de 1 ano e conclua a construção, no máximo, até 31 de 
Dezembro de 2012. 

  
LICENCIAMENTO DE OBRAS PARTICULARES: 

 

* Foi presente o processo para licenciamento de obras n.º 364/09, em nome de Onda de 
Sabores – Actividades Hoteleiras, L.da, para proceder à demolição do existente e posterior 
construção de um restaurante, na Avenida da Liberdade, em Serra d’El-Rei. 
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- Deliberado ratificar o despacho do Senhor Presidente da Câmara, de 6 de Novembro de 
2009, que licenciou definitivamente a construção.   

 
* Foi ainda presente o ofício n.º 1888, datado de 9 de Novembro de 2009, do Instituto 

Portuário e dos Transportes Marítimos – IPTM, remetendo, para fins de emissão de parecer, um 
exemplar do projecto de arquitectura, referente à ampliação do Edifício Administrativo dos 
Estaleiros Navais de Peniche, localizado na Zona do Molhe Leste, em Peniche, na área de 
jurisdição daquele organismo. 

- Deliberado emitir parecer favorável. 
 

REUNIÕES DE CÂMARA: 
 
 A Câmara deliberou alterar a deliberação de 26 de Outubro de 2009, no sentido de passar 
a constar que, a partir do dia 15 de Dezembro corrente, as reuniões ordinárias passarão a realizar-
se às terças-feiras, sendo transferidas para o dia útil imediato, se coincidirem com feriado, 
mantendo-se o horário de início às 14.30 horas, e o carácter público da primeira reunião que se 
realize em cada mês. 

 
ENCERRAMENTO: 

 
Sendo dezanove horas e cinquenta e cinco 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. 

 
 


