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ACTA N.º 10/2004 
 
          ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 
          REALIZADA NO DIA 8 DE MARÇO DE 2004: 
 
 Aos oito dias do mês de Março do ano dois mil e quatro, nesta cidade de Peniche, edifício 
dos Paços do Concelho e Sala de Sessões, estando presentes os Excelentíssimos Senhores Jorge 
Manuel Rosendo Gonçalves, Presidente, Luís Gonzaga Franco Pinto, Vice- Presidente, Vítor 
Manuel Farricha Mamede, António José Ferreira Sousa Correia Santos, Jorge Serafim Silva 
Abrantes, Clara Maria Bruno Filipe e Emídio Manuel Tavares Barradas, Vereadores, reuniu, 
ordinariamente, a Câmara Municipal de Peniche. 
 A reunião foi aberta, pelo Senhor Presidente, eram catorze horas e cinquenta 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 de Antes da Ordem do Dia, usaram da palavra os seguintes membros da 
Câmara, sobre os assuntos e pela forma que se indicam: 
 
 Senhor Vereador António José Correia: 
 - A propósito do mapa de trabalhos para esta quinzena, lembrou que ainda se não 
encontram previstos os trabalhos de asfaltamento do Casal Salgueiro e perguntou qual era o ponto 
da situação. O Senhor Presidente informou de que o assunto não está esquecido, tendo sido 
efectuadas reuniões com o Senhor Presidente da Junta de Freguesia e os Serviços 
Municipalizados, com vista à resolução da questão do saneamento; 
 - Chamou a atenção para as notícias saídas na imprensa quanto ao custo pago pela 
Resioeste associado à inauguração do aterro sanitário, que, a ser verdade, considera um 
desperdício, pelo que se impõe averiguar a veracidade daquelas notícias, para posterior análise. O 
Senhor Presidente informou de que o assunto deverá ser objecto de apreciação ou informação na 
Assembleia Geral que se realiza no próximo dia 16; 
 - Referiu-se à exposição “Nós e o Mar” e ao seminário que decorreram na Figueira da Foz, 
organizados pela ANMP, tendo manifestado regozijo pela iniciativa e tristeza pelo pouco 
envolvimento e actuação apagada do Município de Peniche, apesar de ter presidido à Secção dos 
Municípios com Portos de Pesca, e não condizente com a posição que Peniche ocupa nesta área. 
O Senhor Presidente informou das obrigações camarárias que o impediram de estar presente no 
seminário (construção da pousada e reunião da Unidade de Gestão do PORLVT e dos SMAS) e 
de ter recebido felicitações pela qualidade da participação do Município, lembrando, ainda, que a 
Secção não tem autonomia de actuação dentro da ANMP. O Senhor Vice-Presidente manifestou a 
sua discordância quanto às afirmações do Senhor Vereador e considerou as criticas descabidas. 
 
 Senhor Vereador Emídio Barradas: 
 - Mostrou-se preocupado com as afirmações feitas pelo Senhor Vereador António José 
Correia sobre o evento da Figueira da Foz, o que terá razão de ser por a Câmara não viver as 
questões da pesca e não dispôr de estrutura montada para lhes dar resposta adequada. O Senhor 
Vice-Presidente disse ir procurar solução para o funcionamento de uma comissão para estes 
assuntos, que não represente o assumir de encargos relevantes; 
 - Chamou, mais uma vez, a atenção para a necessidade de se proceder à requalificação dos 
bairros sociais, tendo referido a existência de anexos dissonantes no Bairro Luís de Camões. O 
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Senhor Presidente lembrou que a Câmara dispõe de projecto tipo para ampliação das casas 
daquele bairro e informou de que iria determinar que a fiscalização vá verificar a existência de 
tais anexos; 
 - Chamou também a atenção e manifestou a sua discordância quanto à vedação, em 
madeira, da envolvente do farol do Cabo Carvoeiro, da responsabilidade dos serviços do Estado, e 
para o estado de degradação em que se encontram as instalações de meteorologia, pelo que devia 
manifestar-se desagrado aos serviços responsáveis, tendo o Senhor Presidente informado de que 
se deslocaria ao local para avaliar a situação. 
 
 Senhor Vereador Vítor Mamede: 
 Informou da sua participação, no passado dia 2, em Vila Franca de Xira, na acção 
promovida pela ANMP sobre habitação social e apreciação dos projectos de diploma sobre esta 
matéria. 
 
 Senhor Vice-Presidente da Câmara: 
 - Informou da sua participação, em representação da Câmara, na inauguração da exposição 
“Nós e o Mar”, na Figueira da Foz, e no seminário que se lhe seguiu, nos dias 4 e 5; 
 - Deu também conhecimento da reunião que teve com a Comissão de Festas de Nossa 
Senhora da Boa Viagem para 2004 e das datas por ela pretendidas para ocupação do Campo da 
República, tendo a Câmara deliberado: 
 a) Autorizar a montagem de barracas de comércio a partir do dia 19 de Julho e o início do 
seu funcionamento a partir do dia 24 imediato, devendo estar removidas no dia 8 de Agosto; 
 b) Autorizar a montagem e o funcionamento dos divertimentos a partir do mesmo dia 24, 
devendo ser removidos até 15 de Agosto. 
 
 Senhor Presidente da Câmara: 
 Deu conhecimento da sua participação nas seguintes reuniões e eventos: 
 - Dia 2 de Março, reunião com o novo proprietário da Capela de Santo António, sita em 
Peniche (Luís Carlos Franco), o qual ficou de apresentar, dentro de um mês, um esboço do que ali 
pretende fazer, a fim de a Câmara deliberar sobre o exercício ou não do direito de preferência; 
 - Dia 2 de Março, inauguração da biblioteca escolar da EB 2.3 de Atouguia da Baleia, a 
propósito do que felicitou a Escola; 
 - Dia 3 de Março, reunião com o Presidente do IPL, Prof. Luciano Almeida, para tratar dos 
assuntos relacionados com a ESTMAR, nomeadamente quanto às diligências a efectuar para a 
utilização das verbas destinadas a equipamento, previstas no PIDDAC/2004, e sobre trabalhos e 
estudos que o IPL poderá desenvolver para o Município, como potencialidades turísticas, 
caracterização do concelho e viabilidade da transformação dos SMAS em empresa municipal; 
 - Dia 4 de Março, reunião com o Presidente do Conselho de Administração da ENATUR, 
para análise do processo de construção da pousada de Peniche, de cujas próximas diligências deu 
conhecimento, nomeadamente do pedido de audiência ao Senhor Secretário de Estado do 
Turismo; 
 - Dia 4 de Março, reunião do Conselho Municipal da Educação, onde se discutiu o parecer 
a emitir sobre a transformação dos agrupamentos escolares deste concelho; 
 - Dia 5 de Março, reunião da Unidade de Gestão do PORLVT, onde foi aprovada a 
reprogramação da candidatura dos arranjos exteriores à piscina, que deverá estar concluído em 
Outubro, bem como a reprogramação financeira de outras candidaturas; 
 - Dia 5 de Março, visita aos campos de ténis do Campo do Baluarte.  

O Senhor Presidente deu também conhecimento das seguintes actividades que tem 
programadas: 
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- Dia 11 de Março, reunião com a Directora do GAT de Caldas da Rainha, para definir as 
prioridades para a elaboração de projectos, e outra com o Prof. Daniel Bessa, para estudo e 
avaliação da estrutura orgânica do Município; 

- Dia 12 de Março, participação no IV Congresso Internacional de Terapeutas, que 
decorrerá no Atlântico Golfe Hotel, e reunião com o Prof. Miguel Catela, sobre o regime de 
fornecimento de bens por parte da Pisoeste; 

- Dia 13 de Março, reunião, nas Gaeiras, sobre as Águas do Oeste; 
- Dia 14 de Março, reunião no Forpescas com o IDICT. 
O Senhor Presidente lembrou que decorre, hoje, o Dia Internacional da Mulher, a 

propósito do que disse cumprimentar e felicitar todas as mulheres do concelho na pessoa da 
Senhora Vereadora presente. 
 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
 
ACTAS DE REUNIÕES ANTERIORES: 
 
 Foi presente e assinada a acta da reunião camarária realizada no dia um de Março corrente, 
tendo sido previamente distribuídas fotocópias pelos Senhores Vereadores. 
 
BALANCETES: 
 
 Foram presentes os balancetes dos fundos da tesouraria da Câmara Municipal e dos 
Serviços Municipalizados do dia cinco de Março corrente, tendo a Câmara verificado e aprovado 
os saldos de, respectivamente: 
 Câmara Municipal (de operações orçamentais): 279.571,51 � (duzentos e setenta e nove 
mil quinhentos e setenta e um euros e cinquenta e um cêntimos). 
 Câmara Municipal (de operações não orçamentais): 215.616,78 � (duzentos e quinze mil 
seiscentos e dezasseis euros e setenta e oito cêntimos). 
 Serviços Municipalizados (de operações orçamentais): 1.071.487.62 � (um milhão setenta 
e um mil quatrocentos e oitenta e sete euros e sessenta e dois cêntimos). 
 Serviços Municipalizados (de operações não orçamentais): 194.936,72 � (cento e noventa 
e quatro mil novecentos e trinta e seis euros e setenta e dois cêntimos). 
 
DESPACHOS PROFERIDOS AO ABRIGO DE DELIBERAÇÕES DE DELEGAÇÃO DE 
COMPETÊNCIAS: 
 

O Senhor Presidente deu conhecimento à Câmara dos despachos proferidos na última 
semana ao abrigo de deliberações de delegação de competências em matéria de licenciamento de 
obras, relativos à semana de 1 a 5 de Março. 
 
CORRESPONDÊNCIA: 
 

 Foi presente e apreciada a seguinte correspondência: 
 

 * Carta, registada nos n/ serviços em 5.3.2004, da Associação de Educação Física, Cultural 
e Recreativa Penichense, solicitando o pagamento da comparticipação de 15% da candidatura 
apresentada para a reparação da sede daquela Associação, em virtude das obras se encontrarem 
em fase final de acabamentos. 
 - Deliberado conceder à Associação um subsídio de 6.250,00 �, a processar por despesas 
de capital e à medida das disponibilidades financeiras. (P.º 11/03) 
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 * Carta, datada de 10.2.2004, da Associação de Pais do Agrupamento de Escolas de 
Atouguia da Baleia, alertando para o facto da Rodoviária do Tejo transportar alunos em excesso 
de lotação, desrespeitando, desta forma, todas as normas de segurança exigidas. 
 - Deliberado oficiar à Rodoviária do Tejo, solicitando que informe do que efectivamente 
se passa e manifestando a preocupação da Câmara se a situação apontada se vem verificando. (P.º 
13/01) 
 
 * Carta, com a ref.ª HZ/sc-262/2004, datada de 12.2.2004, da empresa Águas do Oeste, 
dando conhecimento do aumento de capital daquela empresa e do valor correspondente a este 
Município e da necessidade de se proceder ao seu depósito em conta. 
 - Tomado conhecimento e deliberado aguardar a avaliação do património transferido para 
a empresa e cujo valor servirá para acerto das contas. (P.º 35/01) 

 
* Carta, com a ref.ª 30/TJA2004, datada de 25 de Fevereiro de 2004, da UDO – União 

Desportiva do Oeste, solicitando patrocínio para o 27.º Grande Prémio Internacional de Ciclismo 
de Torres Vedras – Troféu Joaquim Agostinho, a realizar de 7 a 11 de Julho próximo. 

- Deliberado apoiar a realização da prova com o pagamento de 500,00 � e passagem da 
mesma por este concelho e referência à colaboração no Livro Oficial da Prova, com inclusão do 
Brasão. (P.º 44/03) 
 
 * Carta, datada de 3.2.2004, do Centro Social do Pessoal da Câmara Municipal de 
Peniche, solicitando a utilização do Pavilhão Gimnodesportivo, todas as quartas-feiras, das 19.30 
às 21.00 horas, com isenção do pagamento de quaisquer taxas. 
 - Deliberado indeferir, para não criar precedentes, e informar o Centro Social para acertar 
condições que permitam compensar a despesa a efectuar com a utilização do pavilhão através da 
atribuição de subsídio. (P.º 40/09/01) 
 
 * Carta n.º 04/04, datada de 16.2.2004, da Associação Desportiva, Cultural e Recreativa 
“O Independente”, solicitando apoio logístico e financeiro para a realização do VII Concurso de 
Pesca Desportiva, no próximo dia 2 de Maio. 
 - Deliberado dispensar o apoio logístico solicitado e conceder à Associação um subsídio de 
500,00 �. (P.º 11/03) 
 
 * Carta, datada de 2.3.2004, da Associação Portuguesa de Taekwon-do do Oeste, 
solicitando apoio logístico e financeiro para a realização do Open Internacional Cidade de 
Peniche. 
 - Deliberado dispensar o apoio logístico e encarregar o Senhor Vereador Vítor Mamede de 
acertar com a Associação os encargos que ficam a cargo da Câmara. (P.º 17) 
 
 * Na sequência de notificação feita em 26.2.2004, foi presente uma carta, datada de 
24.2.2004, da Senhora Maria Graziela Machado Santos Oliveira Adão, solicitando que o prazo 
estipulado para a realização de obras de conservação no prédio, sito na Avenida da Liberdade, n.º 
90, em Serra d’ El-Rei, seja alargado, uma vez que não reside no local o que a leva a deparar-se 
com algumas dificuldades em concretizá-las. 
 - Deliberado prorrogar o prazo por 45 dias. (P.º 28) 
 

A Câmara tomou ainda conhecimento do seguinte expediente: 
 
* Lista nominal de trabalhadores em regime de Contrato de Trabalho a Termo Certo ao 

serviço desta Câmara Municipal em Fevereiro de 2004. 
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* Lista nominal dos agentes avençados ou prestadores de serviço a recibo verde, nesta 

Câmara Municipal, no mês de Fevereiro de 2004. 
 
* Lista do total acumulado de trabalho extraordinário efectuado pelos funcionários, bem 

como em dias de descanso e em feriados, relativas ao mês de Fevereiro de 2004. 
 
* Circular n.º 28/2004, datada de 16.2.2004, da Associação Nacional de Municípios 

Portugueses, remetendo cópias das propostas de solução emanadas pela Direcção-Geral das 
Autarquias Locais e relativas ao novo regime das áreas metropolitanas. 

 
* Ofício n.º 244/2003, datado de 11.11.2003, do Cartório Notarial de Peniche, remetendo 

relação das escrituras realizadas em Outubro naquele cartório, relativas a prédios localizados na 
área deste concelho. (P.º 21/01) 

 
* Ofício n.º 221, datado de 5.11.2003, do Cartório Notarial de Arruda dos Vinhos, 

remetendo relação das escrituras realizadas em Outubro naquele cartório, relativas a prédios 
localizados na área deste concelho. (P.º 21/01) 

 
* Ofício n.º 209, datado de 4.11.2003, do Cartório Notarial de Óbidos, remetendo relação 

das escrituras realizadas em Setembro naquele cartório, relativas a prédios localizados na área 
deste concelho. (P.º 21/01) 

 
* Ofício n.º 435, datado de 4.11.2003, do 1.º Cartório Notarial de Torres Vedras, 

remetendo relação das escrituras realizadas em Outubro naquele cartório, relativas a prédios 
localizados na área deste concelho. (P.º 21/01) 

 
* Ofício n.º 317, datado de 4.11.2003, do Cartório Notarial de Lourinhã, remetendo 

relação das escrituras realizadas em Outubro naquele cartório, relativas a prédios localizados na 
área deste concelho. (P.º 21/01) 

 
* Ofício n.º 625, datado de 4.11.2003, do 19.º Cartório Notarial de Lisboa, remetendo 

relação das escrituras realizadas em Outubro naquele cartório, relativas a prédios localizados na 
área deste concelho. (P.º 21/01) 

 
* Informação, datada de 20.2.2004, da Divisão de Estudos, Projectos, Planeamento e 

Controlo, apresentando um memorando da reunião realizada com a equipa Ventura da Cruz, 
relativamente aos planos de Urbanização de Atouguia da Baleia e Serra d’ El-Rei. 

 
LEGISLAÇÃO: 
 

 A Câmara tomou conhecimento da seguinte legislação, recentemente publicada no Diário 
da República: 
 

 - Portaria n.º 204/2004, 3 de Março, que aprova o formulário dos mapas através dos quais 
os entes públicos e entidades equiparadas enviam à Inspecção-Geral de Finanças a relação de 
todas as participações detidas em entidades societárias e não societárias; 
 - Portaria n.º 205/2004, de 3 de Março, que estabelece as linhas de orientação da política 
salarial para o ano 2004 dos funcionários e agentes da administração central, local e regional, 
procedendo à actualização das tabelas de ajudas de custo, subsídios de refeição e de viagem e 
marcha, bem como das pensões a cargo da Caixa Geral de Aposentações; 
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 - Portaria n.º 209/2004, de 3 de Março, que aprova a Lista Europeia de Resíduos. 
 
PATRIMÓNIO: 
 

Alienação de terrenos: 
 

 * Requerimento, em nome de Jacinto Oliveira Ferreira, solicitando a realização de 
escritura de compra e venda de uma parcela de terreno, com a área de 364 m2, situada em Ferrel, 
para efeitos de registo na Conservatória do Registo Predial. 
 - Deliberado celebrar a escritura de compra e venda, na qual se consignará que o terreno 
transaccionado corresponde ao titulado pelo alvará de alienação n.º 383, de 13.9.1978. 
 
BIBLIOTECA MUNICIPAL: 
 
 * Elaborado pela técnica superior, Ângela Malheiros, foi presente uma actualização ao 
plano de actividades para o 1.º quadrimestre de 2004, no qual se prevêem alguns ajustes de datas 
e/ou locais das actividades a desenvolver na biblioteca municipal, nas áreas da animação e 
juventude e respectivos encargos financeiros. 
 - Tomado conhecimento e deliberado dar o acordo e autorizar o Senhor Presidente a 
promover o pagamento dos correspondentes encargos. 
 
HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS: 
 
 * Foi presente, para efeitos de visto, um pedido de renovação de horário de 
funcionamento, das 12 às 2 horas, para um estabelecimento de bebidas, denominado Taberna 
Remédio Santo, de que é proprietária a firma Fernando & Pinto, Lda., sito na Rua Vasco da 
Gama, n.º 63, em Peniche, em virtude da sua validade ter expirado. 
 - Deliberado que seja visado horário até às 2 horas, com validade até 31.12.2004.  
 
MERCADO MUNICIPAL: 
 

* Requerimento, em nome de Fernando Leonardo Doirado Soares, residente na Rua D. 
Pedro I, n.º 8, em Ferrel, solicitando a concessão do direito à ocupação da banca n.º 57, 1.ª classe 
e a armação de ferro, situados no 1.º piso do Mercado Municipal. 
 - Deliberado deferir. (P.º Mercado) 
 
LICENCIAMENTO DE OBRAS PARTICULARES: 
 

 Foram presentes e apreciados os seguintes processos de licenciamento de obras 
particulares, os quais foram objecto das deliberações adiante referidas: 
 

* Proc.º N.º 570/03, em nome de José Rui Cordeiro Pinto, Mulher & Filhos, Lda., para 
proceder a alterações no decurso da obra de construção de um edifício, na Rua Andrade, na 
Consolação, já presente em reunião anterior. 
 - Deliberado, por maioria, com duas abstenções, manter o deliberado em reunião de 
22.12.2003 e que havia indeferido o pedido. 
 * Na sequência de informação prestada pela fiscalização, em 17.10.2003, foi presente uma 
carta, datada de 26.11.2003, da Senhora Maria Nazaré Jesus Antunes Salvador, na qual expõe as 
razões pelas quais procedeu à abertura de um vão de portão numa propriedade situada no 
Caminho do Faro Norte, em Peniche. 
 - Deliberado, nos termos e ao abrigo do disposto no artigo 106.º do Decreto-Lei n.º 555/99 
e na sequência da audiência prévia efectuada pelo anúncio, datado de 14.8.2003, notificar Maria 
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Nazaré Jesus Antunes Salvador para, no prazo de 10 dias, proceder à demolição do muro que 
construiu em alvenaria, sito na Travessa do Calhau, em Peniche, sem licenciamento municipal e à 
reposição de tudo nas condições em que se encontrava antes do início das obras, sob pena, não o 
fazendo, de a Câmara se lhe substituir, correndo as despesas por conta da notificada. 
 
REGULAMENTO MUNICIPAL SOBRE O LICENCIAMENTO DE ESPLANADAS, NA 
AVENIDA DO MAR E LARGO DA RIBEIRA, EM PENICHE: 
 
 Foi dado conhecimento da apreciação feita na Assembleia Municipal do projecto de 
regulamento referido em epígrafe, aprovado pela Câmara em sua reunião de 2 de Fevereiro de 2004. 
 Foi presente e a Câmara aprovou nova versão do regulamento a submeter à apreciação e 
votação da Assembleia Municipal, o qual contém já as alterações com as quais pretende dar 
satisfação às orientações que se julga decorrerem apreciação da versão inicial. 
 
PLANOS DE URBANIZAÇÃO DE ATOUGUIA DA BALEIA E SERRA D’ EL-REI: 
 
 Foram presentes as plantas de zonamento dos planos referidos em epígrafe e que estão a 
ser elaborados pelo Gabinete Ventura da Cruz, Planeamento, Lda., que, depois de apreciadas e 
apontados aspectos que necessitam de correcção, foi deliberado aguardar a reunião agendada com 
os autores para discussão do desenvolvimento dos trabalhos. 
 
ORDENAMENTO DO TRÁFEGO NA ILHA DO BALEAL: 
 
 Elaborada pelo DPGU e pela DEPPC, foram presentes uma listagem das medidas 
propostas em reunião da Comissão de Trânsito, bem como plantas de reformulação da circulação 
e estacionamento automóvel no Baleal (ilha e continente). 
 A Câmara tomou conhecimento  e, por maioria, com a abstenção do Senhor Vereador 
António José Correia, deu-lhe a sua concordância de princípio e deliberou que seja promovida a 
execução à medida da disponibilidade dos serviços e na parte que já não carece de acertos. 
 
OPERAÇÕES URBANÍSTICAS – PROJECTOS E INSTALAÇÕES DE REDES DE GÁS: 
 
 Elaboradas pelo DPGU, foram presentes e apreciadas  as normas técnicas e procedi-
mentos a adoptar em operações urbanísticas, quanto a projectos e instalação das redes de gás. 
 A Câmara deliberou aprová-las. 
 
TABELA DE TAXAS E LICENÇAS: 
 
 Considerando que o Município vem proporcionando a utilização da Casa Municipal da 
Juventude para dormidas e que, embora em valores simbólicos, se torna conveniente fixar taxas 
por essa utilização, nomeadamente para compensação das despesas com água, luz e limpeza, a 
Câmara deliberou propôr à Assembleia Municipal a aprovação do aditamento do n.º 11) ao artigo 
19.º da Tabela de Taxas e Licenças, com a seguinte redacção: 

“Artigo 19.º - Diversos: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
11) CASA MUNICIPAL DA JUVENTUDE 

- Dormidas, por noite e por pessoa: 
Grupos de 1 a 20 pessoas................................................................................ 2,00 euros 
Grupos de 21 a 50 pessoas.............................................................................. 1,70 euros 
Grupos de mais de 50 pessoas (até ao limite da lotação)............................. 1,50 euros” 
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ENCERRAMENTO: 
 
 Sendo vinte e uma 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,                                         , Chefe de Divisão Administrativa, servindo de Director de 
Departamento de Administração e Finanças, a subscrevo e assino. 
 


