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ACTA N.º 11/2004 
 
          ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 
          REALIZADA NO DIA 15 DE MARÇO DE 2004: 
 
 Aos quinze 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 quinze horas. 
 A Senhora Vereadora Clara Filipe apenas participou na reunião a partir das dezassete 
horas, quando terminava o período Antes da Ordem do Dia, e o Senhor Vereador António José 
Correia participou até às dezassete horas e dez minutos, quando se iniciava a apreciação da 
correspondência. 

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 Vereador António José Correia: 
 - Referiu-se à aprovação pela Assembleia Municipal do Regulamento sobre esplanadas na 
Avenida do Mar e manifestou preocupação quanto a algumas das suas disposições e respectiva 
implementação, nomeadamente quanto ao prazo por que podem ser autorizadas, bem como a sua 
discordância por a ACISP não ter sido ouvida; 
 - Aludiu, também, às instalações provisórias da Farmácia Proença, na Praça Jacob 
Rodrigues Pereira (esplanada), considerando-as muito pobres e que não correspondem às 
facilidades concedidas pela Câmara, devendo intervir-se para que o aspecto estético seja 
melhorado. O Senhor Presidente informou de que não gosta também do aspecto, nomeadamente 
em função da localização, mas lembrou que se trata de solução transitória, enquanto decorrem as 
obras no edifício; 
 - Lembrou a localização dos contentores do lixo junto à Praia da Gamboa, que considera 
desadequada, pelo que deveria ser procurada melhor solução; 
 - Chamou a atenção para as condições logísticas em que funciona a Assembleia Municipal, 
nomeadamente quando se torna necessário consultar mapas, pelo que se deveria proporcionar os 
meios adequados. O Senhor Presidente lembrou que isso se resolverá com a transferência para o 
novo espaço cultural; 
 - Sugeriu a abertura de novos vãos de janela na parede nascente do último piso da ala do 
espaço cultural do edifício em construção. O Senhor Presidente lembrou que, sem prejuízo de o 
assunto poder ser apreciado, a alteração obriga a consulta do IPPAR, com a correspondente 
demora; 
 - Felicitou a Federação Portuguesa de Vela e o Clube Naval de Peniche pela organização 
das provas náuticas que decorreram no fim de semana e sugeriu que se peça a contribuição 
daquela Federação para apreciação do projecto da nova sede do Clube Naval, referindo ainda 
outros apoios a prestar em futuros eventos; 
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 - Perguntou qual tem sido a actividade da Comissão Municipal de Trânsito e qual o ponto 
da situação do processo da atribuição do posto de abastecimento de combustível no Caminho 
Municipal 1407, tendo sido informado, quanto a este, que o mesmo se encontra agendado para 
apreciação nesta reunião; 
 - Referiu-se a um espectáculo que decorreu em Caldas da Rainha e sugeriu a possibili-
dade de convidar para as comemorações do 25 de Abril um dos conjuntos que ali actuou. O 
Senhor Presidente lembrou que o importante é que a comissão designada para organizar as 
comemorações se reuna para tratar do assunto; 
 - Mostrou a sua preocupação por notícias publicadas na imprensa em que se volta a 
questionar a construção do aeroporto na Ota, ao arrepio dos compromissos assumidos, e 
perguntou como tem a Câmara acompanhado o assunto. O Senhor Presidente lembrou os 
compromissos reafirmados por membros do Governo e que o assunto será acompanhado pelos 
órgãos da AMO. 
 
 Senhor Vereador Emídio Barradas: 
 - Perguntou em que situação se encontra o processo da montagem do parque eólico e do 
contrato a celebrar com uma empresa para esse fim, tendo sido informado de que está a ser 
estudado e informado pelos serviços; 
 - Voltou a chamar a atenção para a necessidade do cadastro do património. O Senhor 
Presidente informou que está a cargo da Divisão Administrativa, integrado nas acções de 
implementação do POCAL; 
 - Perguntou se existem algumas obras no limite do concelho com o de Óbidos, no 
prolongamento do empreendimento turístico ali em construção, tendo o Senhor Presidente 
informado que desconhece a existência de quaisquer obras; 
 - Informou da colocação de vedação de terrenos na zona do Frei Rodrigo, e solicitou que 
fosse verificado se se trata de terrenos municipais; 
 - Congratulou-se com a realização das regatas no fim de semana e associou-se às 
felicitações, lembrando a conveniência de estabelecer ligação destas actividades à vida de Peniche 
e de assegurar maior divulgação, perguntando se já se realizou a reunião prevista para tratar da 
rampa para os barcos. O Senhor Presidente informou de que a reunião ainda se não realizou, 
pensando tratar do assunto aquando da reunião sobre a recuperação do fosso. 
 
 Senhor Vice-Presidente da Câmara: 
 Informou da sua presença, em representação da Câmara, no Torneio de Ténis, que 
decorreu ontem em Peniche. 
 
 Senhor Presidente da Câmara: 
 Deu conhecimento da sua participação nas seguintes reuniões e eventos: 
 - Dia 9 de Março, acompanhou o Senhor Ministro das Pescas da Argélia, na visita que 
efectuou a Peniche, o qual se deslocou ao Porto de Pesca, Docapesca, Estaleiros e à Idal; 
 - Dia 11 de Março, reunião com o Prof. Daniel Bessa, para apreciação da estrutura 
organizacional da Câmara, o qual irá apresentar proposta sobre os estudos a desenvolver; 
 - Dia 12 de Março, IV Congresso Nacional de Terapeutas Ocupacionais e reunião com os 
técnicos do Gabinete Ventura da Cruz, sobre os planos de urbanização, e reunião da Assembleia 
Municipal; 
 - Dia 13 de Março, reunião com o IDICT, no Forpescas, integrada na Campanha de 
Sensibilização, e presença nas provas náuticas, a propósito do que reafirmou também as 
felicitações pela iniciativa às entidades organizadoras e mostrou disponibilidade para apoiar 
outros eventos nesta área; 
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 - Dia 13 de Março, reunião com a AIP – Associação Industrial Portuguesa, sobre 
candidatura a apresentar, integrada no Programa FORAL, nomeadamente quanto às áreas de 
gestão, ambiente e higiene e segurança no trabalho. 
 O Senhor Presidente informou também das seguintes reuniões em que vai participar nesta 
semana: 
 - Dia 16 de Março, assembleia geral da Resioeste; 
 - Dia 17 de Março, reunião do Conselho de Administração dos SMAS e outra com o 
Presidente do IPL, Prof. Luciano Almeida, para articulação da actividade com os armadores; 
 - Dia 18 de Março, reunião com a Directora do GAT de Caldas da Rainha, para tratar dos 
projectos a elaborar pelo Gabinete, reunião do Conselho Municipal da Educação, e recepção, na 
Câmara, pelas 12 horas, da candidata da CDU ao Parlamento Europeu, Dr.ª Ilda Figueiredo; 
 - Dia 19 de Março, escritura de liquidação do PICMAO. 
 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
 

ACTAS DE REUNIÕES ANTERIORES: 
 

 Foi presente e assinada a acta da reunião camarária realizada no dia oito de Março último, 
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 doze de Março corrente, tendo a Câmara verificado e aprovado 
os saldos de, respectivamente: 
 Câmara Municipal (de operações orçamentais): 214.397,40 � (duzentos e catorze mil 
trezentos e noventa e sete euros e quarenta cêntimos). 
 Câmara Municipal (de operações não orçamentais): 162.509,89 � (cento e sessenta e dois 
mil quinhentos e nove euros e oitenta e nove cêntimos). 
 Serviços Municipalizados (de operações orçamentais): 1.059.111,07 � (um milhão e 
cinquenta e nove mil cento e onze euros e sete cêntimos). 
 Serviços Municipalizados (de operações não orçamentais): 199.119,11 � (cento e noventa 
e nove mil cento e dezanove euros e onze 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 8 a 12 de Março, bem como dos mapas de execução orçamental, de 1 
de Janeiro a 11 de Março. 
 
CORRESPONDÊNCIA: 
 
 Foi presente e apreciada a seguinte correspondência: 
 
 * Ofício, com a ref. SEOT/923/04/1234, datado de 8 de Março de 2004, do Gabinete do 
Secretário de Estado do Ordenamento do Território, dando conhecimento do ofício remetido à 
Senhora Secretária Geral do Ministério das Cidades Ordenamento do Território e Ambiente, 
relativo ao despacho conjunto sobre a construção da estrada de ligação ao IP6, entre Peniche e 
Casal da Vala. 



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Acta da reunião de 15.03.2004 * Livro 92 * Fl.4 
 

 - Tomado conhecimento e deliberado que o DOM promova a execução das obras. (P.º 
759/DOM) 
 
 * Carta, datada de 29 de Janeiro de 2004, da firma Peniche Praia – Turismo e Construção, 
Lda., solicitando a venda ou arrendamento de uma parcela de terreno, situada junto às suas 
instalações, a fim de instalar uma área de serviço para autocaravanas. 
 - Deliberado que o DPGU preste, com urgência, a sua informação. (P.º 32/03) 
 
 * Ofício n.º 655, datado de 5 de Março de 2004, do Centro de Emprego de Caldas da 
Rainha, solicitando a emissão de parecer sobre o projecto de candidatura apresentada naqueles 
serviços, para a criação de uma empresa na área de Actividades Desportivas, no âmbito do 
programa de estímulo à oferta de Emprego e cujos promotores são Pedro Alves Aldeia Victor de 
Oliveira e José Alberto Vilhena Fernandes. 
 - Deliberado dar parecer favorável e considerar a iniciativa de interesse para a região. (P.º 
16/01) 
 

* Ofício n.º 50556, datado de 5 de Março de 2004, do Conselho de Administração dos 
CTT Correios de Portugal, S.A., apresentando um projecto de parceria para a criação de uma loja 
multi-marca a aplicar à Estação de Correios de Atouguia da Baleia. 

- Tomado conhecimento e deliberado ouvir a Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia. 
(P.º 45/01) 

 
 * Ofícios n.ºs 8/04 e 10/04, datados de 3 e 8 de Março de 2004, respectivamente, da Junta 
de Freguesia de São Pedro, solicitando a atribuição de um subsídio para pagamento de despesas 
efectuadas com a manutenção de zonas verdes, daquela freguesia, respeitantes aos meses de 
Janeiro e Fevereiro últimos. 
 - Deliberado conceder à Junta de Freguesia dois subsídios de 225,00 � cada. (P.º 28) 

 
* Ofício n.º 596, datado de 9 de Março de 2004, do Instituto Português do Livro e das 

Bibliotecas, remetendo parecer sobre o Projecto Base de Arquitectura da futura Biblioteca 
Municipal. 

- Deliberado remeter cópia à técnica superior responsável pela Biblioteca, para dar 
andamento por forma a satisfazer, fazendo as diligências necessárias junto do GAT de Caldas da 
Rainha. (DEPPC) 

 
* Carta, sem data, do Clube Ornitológico de Peniche, solicitando a atribuição de um 

subsídio mensal para ajudar no pagamento das prestações a liquidar aquando da realização da 
locação financeira para aquisição de um imóvel destinado à criação da sua sede. 

- Deliberado informar de que a Câmara está disponível para assumir o encargo mensal até 
125,00 �, através da atribuição de subsídio, pelo que deverão comunicar a data do início da 
locação financeira, se esta se vier a concretizar. (P.º 11/03) 
 
 * Carta, datada de 13.2.2004, do Centro Solidariedade e Cultura de Peniche, solicitando a 
atribuição de um subsídio como comparticipação no pagamento do vencimento da Técnica de 
serviço social a desempenhar funções naquele Centro. 
 - Deliberado assumir o encargo mensal de 245,83 � e efectuar o seu pagamento ao Centro 
e manifestar ao Centro Regional da Segurança Social e ao Ministério a discordância da Câmara 
pelo facto deste não assumir a totalidade do encargo. (P.º 11/03) 
 
 * Circular n.º 41/2004, datada de 9 de Março de 2004, da Associação Nacional de 
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Municípios Portugueses, prestando alguns esclarecimentos sobre a Lei n.º 5/2004, de 10 de 
Fevereiro, relativa essencialmente à liquidação e cobrança de taxas de ocupação do domínio 
público municipal às entidades que oferecem redes e serviços de comunicações electrónicas 
acessíveis ao público num local fixo.  
 - Deliberado que o DEA preste a sua informação com urgência. (P.º 16/03) 
 
 A Câmara tomou conhecimento ainda da seguinte correspondência e expediente: 
 
 * Ofício n.º 157/04, datado de 1.3.2004, da Junta de Freguesia de Serra d’ El-Rei, dando 
conhecimento da realização de um Passeio de Cicloturismo pelo concelho de Peniche, que irá ter 
lugar no próximo dia 25 de Abril. (P.º 28) 
 
 * Ofício n.º 103/04, datado de 27.2.2004, da Junta de Freguesia de Serra d’ El-Rei, 
solicitando, uma vez mais, a atribuição de subsídio para pagamento de despesas efectuadas com a 
iluminação de Natal naquela freguesia. (P.º 28) 
 
 * Carta, datada de 5.3.2004, da Comissão Concelhia de Peniche do Partido Comunista 
Português, dando conhecimento da intenção de colocar painéis de propaganda ao partido, em 
vários locais do concelho, conforme indica, no período compreendido entre o dia 15 de Março e 
15 de Setembro próximos. (P.º 38) 
 
 * Carta, datada de 8.3.2004, do responsável do Partido Comunista Português, solicitando a 
marcação de reunião, no próximo dia 18 de Março, no âmbito da deslocação da deputada do PCP 
no Parlamento Europeu, Dr.ª Ilda Figueiredo. (P.º 17) 
 
 * Acompanhado de informação da técnica superior de serviço social, foi presente o ofício 
n.º 100/2004/UPLra, datado de 3.3.2004, do Instituto da Droga e da Toxicodependência, 
remetendo documentos relativos à avaliação trimestral do Plano Municipal de Prevenção Primária 
das Toxicodependências de Peniche - Projecto “Expressarte”. (P.º 16/01) 
 
 * Relatório de actividades do pelouro do desporto, respeitantes ao 2.º semestre de 2003. 
 
PATRIMÓNIO: 
 
Alienação de terrenos: 
 
 Foram presentes e apreciados os seguintes requerimentos, acompanhados dos respectivos 
pareceres da DEPPC e da Junta de Freguesia de Ferrel, solicitando a alienação de terrenos, os 
quais foram objecto das deliberações a seguir indicadas: 
 

* Em nome de José Manuel Teodoro Ratola, com a área aproximada de 330 m2, sito na 
Rua da Alegria, em Ferrel. 
 - Deliberado alienar ao requerente a parcela de terreno ocupada, com a área de 313 m2, ao 
preço de 11,55 �/m2. 
 
 * Em nome de Carlos Miguel Teodoro Ratola, com a área aproximada de 140 m2, sito em 
Ferrel. 
 - Deliberado alienar ao requerente a parcela de terreno ocupada, com a área de 137 m2 ao 
preço de 11,55 �/m2, devendo promover-se previamente a desafectação do terreno do domínio 
público. (P.º 32/03)  
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 * Requerimento, em nome de Arlindo Jorge Conceição Moita, solicitando a realização de 
escritura de compra e venda de uma parcela de terreno, sita em Ferrel, para efeitos de registo na 
Conservatória do Registo Predial. 
 - Deliberado celebrar a escritura de compra e venda, devendo consignar-se nela que o 
terreno transmitido corresponde ao titulado pelo alvará de alienação n.º 479/82. (P.º 32/03) 
 
Habitação social – alienação de fogo: 
 

 * Carta, datada de 10.3.2004, do Senhor Óscar Miguel Silva Franco, solicitando a 
alienação do fogo, sito na Fundação Salazar Velha, n.º 1, 3.º Dt.º, em Peniche, de que é titular o 
Senhor Óscar Dourado Franco, já objecto de deliberações de 19.3.2001 e 2.5.2001. 
 - Deliberado alienar o fogo ao requerente nas condições anteriormente deliberadas, 
excepto quanto ao preço, que se fixa em 7.807,71 �, ou seja, actualizado com as taxas de inflação 
verificadas nos anos de 201 a 2003. (P.º 32/03) 
 
Condomínio da Rua dos Covos: 
 

 * Foi presente uma informação da técnica superior de serviço social, dando conhecimento 
da reunião, realizada no passado dia 28 de Fevereiro, com o condomínio do prédio, sito na Rua 
dos Covos, n.º 1, em Peniche, e dos assuntos nela tratados, destacando o facto de se ter alterado o 
valor do mesmo, em virtude de se ter incluído um seguro para cobertura das partes comuns. 
 - Deliberado autorizar o pagamento do condomínio conforme proposto. 
 
Condomínio da Rua das Redes: 
 

 * Foi presente uma informação da técnica superior de serviço social, dando conhecimento 
da reunião, realizada no passado dia 3 de Março, com o condomínio do prédio, sito na Rua das 
Redes, bloco 6, em Peniche, na qual se destaca  a necessidade de se proceder à alteração da gestão 
do mesmo e a alteração do valor actualmente pago. 
 - Deliberado autorizar o pagamento do condomínio segundo as regras previstas para isso, 
nomeadamente quanto à indicação do número de contribuinte. 
 
MÊS DA CRIANÇA: 
 
 * Elaborado pelo pelouro do desporto, foi presente uma relação das actividades a 
desenvolver durante os meses de Maio e Junho, integrado na iniciativa referida em epígrafe. 
 - Tomado conhecimento e deliberado assumir o encargo correspondente às acções a 
desenvolver, ficando o Senhor Presidente autorizado a efectuar as respectivas despesas. 
 
OBRAS MUNICIPAIS: 
 
 * Foi presente o mapa de trabalhos a realizar pelas brigadas municipais na quinzena de 15 
a 26 de Março corrente. 
 - Tomado conhecimento. 
ESTUDO DE ALINHAMENTOS: 
 
 * Elaborado pela Divisão de Estudos, Projectos, Planeamento e Controlo, foi presente uma 
proposta de alinhamento entre o Baleal e Ferrel. (1.º troço do Baleal à urbanização da Sirusa). 
 - Deliberado aprovar o estudo de alinhamentos. 
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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.ºs N.ºs 571/03 e 573/03, em nome de Grupilar – Sociedade de Construções, Lda., 
para construção de duas moradias unifamiliares, com as respectivas garagens e muros de vedação, 
no Loteamento da Quintinha do Guedes, Lotes 4 e 6, respectivamente, em São Bernardino, já 
presentes em reunião anterior e acompanhados, agora, de um pedido de reapreciação. 
 - Deliberado deferir o pedido de autorização administrativa para dois processos. 
 
 * Proc.º N.º 619/03, em nome de Laura Maria Gomes Silvério Ganhão, para alteração e 
ampliação de uma moradia, sita na Quinta da Granja, Casal da Fonte. 
 - Deliberado aprovar o projecto de arquitectura das alterações, devendo apresentar os 
projectos das especialidades referidas na informação da DGUO, não podendo a licença de utilização 
vir a ser concedida sem que previamente se mostre desobstruída e reaberta a regueira referida na 
informação do DPGU. 
 
 * Proc.º N.º 17/04, em nome de Joaquim José Santos Carreira, para ampliação de um 
estabelecimento de bebidas, sito na Rua Raul Brandão, na Ilha do Baleal. 
 - Deliberado indeferir nos termos e com os fundamentos constantes da informação da 
DGUO, de 2 de Março de 2004, devendo aguardar os esclarecimentos ali referidos para ser 
reapreciado. 
 
 * Proc.º N.º 633/02, em nome de José Maria Conceição Dourado, para construção de um 
edifício para habitação e comércio, na Avenida do Mar e Rua António Cervantes, em Peniche, já 
presente em reuniões anteriores. 
 - Deliberado deferir o pedido de licenciamento, nas condições constantes da informação da 
DGUO, de hoje, e daquelas para que remete. 
 
PINHAL MUNICIPAL DO VALE GRANDE: 
 
 No decorrer da reunião, o Eng. Nuno Cativo, Director do DEA, fez uma exposição das 
diligências que estão a ser feitas para, com o apoio comunitário, ser elaborado e executado um 
Plano Florestal Sustentável para o Pinhal do Vale Grande, aguardando-se a apresentação de 
relatório por parte de um consultor, para se decidir sobre o que se vai fazer. 
 
REUNIÕES DA CÂMARA: 
 
 A Câmara deliberou não realizar a reunião ordinária que deveria ter lugar no próximo dia 
12 de Abril (Segunda-feira de Páscoa). 
 
ENCERRAMENTO: 
 
 Sendo dezanove horas e trinta 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,                                         , Chefe de Divisão Administrativa, servindo de Director de 
Departamento de Administração e Finanças, a subscrevo e assino. 
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