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ACTA N.º 12/2004 
 

          ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 
          REALIZADA NO DIA 22 DE  MARÇO DE 2004: 
 

 Aos vinte e dois 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. 
 O Senhor Vereador António José Correia apenas participou na reunião a partir das 
dezassete horas e cinquenta minutos, quando se iniciou a parte dos licenciamentos. 
 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, usaram da palavra: 
 - Joaquim Conceição Garcia, que se referiu à ocupação de um terreno seu, em Serra de 
El-Rei, com pedras provenientes do loteamento de um prédio contíguo (Luís Jacinto dos Santos) 
e escoamento das águas. Foi informado de que a situação é da responsabilidade do loteador, que 
irá ser avisado para regularizar a situação, tendo já sido informado de que as infraestruturas não 
serão recebidas sem que tal se verifique. Referiu-se ainda à insuficiência de 2 contentores de 
recolha de lixo que existem no local, o que provoca a colocação de lixo no chão. Foi informado 
de que se iria verificar a situação. 
 - Luís de Matos Almeida, que prestou informações quanto ao funcionamento e licencia-
mento do posto de abastecimento de combustíveis, na Rua Alexandre Herculano, em Peniche, 
em nome da Auto Central, que adquiriu, e cujo pedido de renovação, que se encontrava 
pendente, veio a ser objecto de deliberação no período da ordem do dia. Apelou, ainda, para 
soluções práticas que viabilizem e facilitem o investimento e o desenvolvimento nas áreas da 
indústria e turismo. 
 - José Alves, que perguntou pelo processo de selecção dos candidatos para a instalação de 
um posto de combustíveis no C.M. 1407, tendo sido informado de que o assunto seria objecto de 
deliberação na presente reunião, o que veio a acontecer. 
 - Maria Madalena Antunes Carriço, que solicitou a rápida apreciação do processo de 
obras n.º 177/03, relativo à ampliação de um prédio, sito na Rua do Visconde, em Peniche. 
 - Hélio Marques, proprietário do restaurante Patriarca, que alertou para as questões dos 
acessos e emergência durante as festas de Nossa Senhora da Boa Viagem. O Senhor Vice-Presi-
dente informou-o das diligências já feitas para corrigir a situação na próxima festa. O munícipe 
referiu--se ainda à existência de estendais de roupa no Campo da República, que considera 
desadequados. 
 - Manuel de Oliveira Nita, que reiterou o pedido de resolução sobre um processo de 
ampliação de imóvel, situado no Visconde. 
 

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: 
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Deu conhecimento da sua participação nas seguintes reuniões e eventos: 
- Dia 16 de Março, assembleia geral da Resioeste, onde foi informado de que, na próxima 

assembleia geral, iria ser prestada informação sobre as despesas efectuadas com a inauguração 
do aterro; 

- Dia 17 de Março, reunião do Conselho de Administração dos SMAS; 
- Dia 18 de Março, reunião com a Directora do GAT de Caldas da Rainha, para acertar a 

lista dos projectos a incluir no plano de actividades daquele Gabinete, recepção da deputada ao 
Parlamento Europeu, Dr.ª Ilda Figueiredo, e reunião do Conselho Municipal da Educação; 

- Dia 19 de Março, escritura de liquidação do PICMAO e reunião com o Instituto da 
Droga e da Toxicodependência, onde foi referida a necessidade de novas instalações para o CAT 
de Peniche e as hipóteses colocadas para esse efeito, serviço que a Câmara considerou 
importante manter em Peniche. 

 

Senhor Vereador Emídio Barradas: 
- Referiu-se e salientou a importância da prova internacional de motas de água, que 

decorreu no fim de semana, na praia dos Supertubos, iniciativa que considera merecedora de 
apoio por parte da Câmara e da sua reflexão sobre a forma de incrementar iniciativas nesta área; 

- Informou da sua participação na iniciativa “Baleal sem Carros”, e do desejo de que a 
mesma se revista de sucesso, alertando para a necessidade de a Câmara ir promovendo a 
execução das obras previstas para a zona; 

- A propósito dos relatórios das Águas do Oeste e da Resioeste, lembrou a conveniência 
de, no futuro, tais documentos serem analisados pelos técnicos da Câmara. 

 

Senhor Vereador Vítor Mamede: 
- Prestou informação sobre a forma como decorreu a prova das motas de água, durante o 

fim de semana e deu conhecimento da sua participação, na parte social e na entrega dos prémios, 
em representação do Senhor Presidente, por doença deste, e do propósito manifestado de repetir 
o evento, tendo informado os organizadores da disponibilidade da Câmara para continuar a 
dispensar o apoio; 

- Deu conhecimento da forma como decorreu a apresentação da peça de teatro “Poder 
Chamado Palavra”, no passado dia 19, e da sua repetição, na próxima Quinta-feira, na Escola 
Secundária. 

 

Senhor Vice-Presidente da Câmara: 
- Deu conhecimento da sua participação na Expo Mar, que decorreu em Olhão, de 18 a 21 

de Março, e na iniciativa “Baleal sem Carros”, no dia 21 de Março; 
- Fez um reparo à forma como o Senhor Vereador António José Correia terá intervindo 

num programa radiofónico, sobre o Regulamento das Esplanadas, na Avenida do Mar, onde terá 
considerado acintoso e provocatório o não se ter ouvido a ACISP sobre o respectivo projecto. O 
Senhor Vice-Presidente deu conhecimento das diligências que fez junto dos comerciantes sobre o 
regulamento, tendo considerado aquelas referências do Senhor Vereador de baixa política e 
hipócritas, tanto mais que o voto contrário da CDU na Câmara, quanto ao regulamento, resultou 
apenas da sua discordância quanto a parte da área a disponibilizar para um dos estabelecimentos. 
 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
 

BALANCETES: 
 

 Foram presentes os balancetes dos fundos da tesouraria da Câmara Municipal e dos 
Serviços Municipalizados do dia dezanove de Março corrente, tendo a Câmara verificado e 
aprovado os saldos de, respectivamente: 
 Câmara Municipal (de operações orçamentais): 590.798,48 � (quinhentos e noventa mil 
setecentos e noventa e oito euros e quarenta e oito cêntimos). 
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 Câmara Municipal (de operações não orçamentais): 136.493,89 � (cento e trinta e seis 
mil quatrocentos e noventa e três euros e oitenta e nove cêntimos). 
 Serviços Municipalizados (de operações orçamentais):  1.060.546,07 � (um milhão 
sessenta mil quinhentos e quarenta e seis euros e sete cêntimos). 
 Serviços Municipalizados (de operações não orçamentais): 201.691,61 � (duzentos e um 
mil seiscentos e noventa e um euros e sessenta e um 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 15 a 20 de Março. 
 
CORRESPONDÊNCIA: 
 

 A Câmara tomou conhecimento da seguinte correspondência e expediente: 
 

 * Ofício n.º 5462, datado de 11.3.2004, da CCDRLVT – Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo, dando conhecimento de que foi 
transmitida ao Instituto da Água a situação de risco que se verifica na arriba Norte da Praia. do 
Baleal. (P.º 16/01) 
 
 * Circular n.º 40/2004, datada de 10.3.2004, da Associação Nacional de Municípios 
Portugueses, remetendo parecer daquela Associação sobre o projecto de Decreto-Lei que altera o 
Decreto-Lei n.º 244/2003, de 7 de Outubro, relativo ao regime a que ficam sujeitas as entidades 
geradoras de subprodutos animais. (P.º 16/03) 
 
 * Carta n.º HZ/mc-473/2004, datada de 9.3.2004, da empresa Águas do Oeste, S.A., 
remetendo o Relatório e Contas daquela empresa, referentes ao ano de 2003. (P.º 35/01) 
 
 * Carta n.º 04/0358, datada de 4.3.2004, da Resioeste, remetendo o Relatório e Contas 
daquela empresa, relativos ao ano de 2003. (P.º 35/01) 
 
LEGISLAÇÃO: 
 

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

 - Decreto-Lei n.º 57/2004, de 19 de Março, que estabelece as normas de execução do 
Orçamento do Estado para 2004. 
 - Decreto-Lei n.º 59/2004, de 19 de Março, que altera os artigos 508.º e 510.º do Código 
Civil, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 47 344, de 25 de Novembro de 1966. 
 

PATRIMÓNIO: 
 

Arrendamento de terrenos: 
 

 * Foi presente uma informação da secção de património, dando conhecimento de que se 
encontram por pagar, desde o ano de 2000, as rendas devidas pela ocupação de uma parcela de 
terreno, com a área de 24 m2, sita nos Remédios, em Peniche, de que é arrendatário o Senhor 
José António Bellegarde Bello Conceição, acompanhada de informação da fiscalização, 
comunicando que a parcela já não é utilizada há vários anos. 
 - Deliberado considerar cessado o arrendamento da parcela e notificar o arrendatário da 
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presente deliberação. (P.º 32/02) 
 
Aquisição do edifício para Casa Museu de Serra d’ El-Rei: 
 

 * Foi presente uma informação, sugerindo a atribuição de um subsídio à Junta de 
Freguesia de Serra d’ El-Rei, a fim de habilitar a autarquia a proceder ao pagamento das 
benfeitorias levadas a cabo pelo antigo proprietário no imóvel destinado à instalação da Casa 
Museu daquela freguesia, uma vez que as mesmas não foram contempladas no processo de 
locação financeira efectuado para aquisição do referido imóvel. 
 - Deliberado conceder à Junta de Freguesia de Serra d’ El-Rei um subsídio de 2.494,00 �. 
 
PUBLICIDADE E OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA: 
 

 * Carta, datada de 16.2.2004, do Senhor Manuel dos Santos Gomes, solicitando 
autorização para proceder à colocação de duas placas informativas de aproximação do 
restaurante de que é concessionário, denominado “Praia Mar”, junto à rotunda que dá acesso à 
Praia do Molhe Leste. 
 - Deliberado ouvir a Direcção de Estradas de Leiria sobre a placa com o dizer 
“Restaurante”, a colocar junto à rotunda e no local assinalado na planta, remetendo-se-lhe cópia 
do requerimento, da planta e da informação dos serviços. (P.º 38) 
 
 * Foi presente uma carta, datada de 25.2.2004, da empresa Auto Central de Peniche, Lda., 
solicitando a renovação de licenças de ocupação de via pública, respeitantes a um posto de 
abastecimento de combustíveis que possui na Rua Alexandre Herculano, n.º 12, em Peniche. 
 - Deliberado indeferir, informando-se a requerente de que, tendo caducado o 
licenciamento da instalação ali existente, estará a mesma sujeita a novo licenciamento, agora nos 
termos da nova legislação em vigor, para o qual, no entanto, a Câmara não está disponível, por a 
mesma ocupar espaço público e ser desaconselhada, sob o ponto de vista de ordenamento do 
trânsito e da segurança, a existência do posto de abastecimento no local. 
 
HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS: 
 

 * Foi presente, para efeitos de visto, um pedido de horário de funcionamento, das 8.00 às 
4.00 horas, para um estabelecimento de bebidas, denominado “Bar da Praia”, situado na Praia de 
Peniche de Cima, em virtude do original se ter extraviado. 
 - Deliberado que seja visado horário até às 4.00 horas, com validade até 31.3.2005. 
 
COMEMORAÇÕES DO 30.º ANIVERSÁRIO DO 25 DE ABRIL: 
 

* Foi apresentada uma proposta, elaborada pelo Senhor Vereador Vítor  Farricha 
Mamede, indicando as despesas a efectuar e propondo a atribuição de subsídios às diversas 
Juntas de Freguesia, mediante a apresentação de comprovativos, no total de 5.695,62 euros, de 
modo a permitir-lhes desenvolver as actividades festivas, integradas nas próximas 
comemorações do 25 de Abril de 1974, conforme relação apresentada. 
 - Deliberado aprovar a proposta, ficando o Senhor Presidente autorizado a efectuar as 
despesas decorrentes do aprovado. (P.º 11/04/01) 

 

* A Câmara tomou, ainda, conhecimento e deliberou concordar com o projecto de cartaz 
relativo às comemorações do 25 de Abril de 1974 no corrente ano. 
CONCURSO LIMITADO PARA ADJUDICAÇÃO DA EMPREITADA DE ARRANJOS DOS 
ESPAÇOS EXTERIORES ENVOLVENTES ÀS PISCINAS MUNICIPAIS E AO BAIRRO 
FUNDAÇÃO SALAZAR – REDES DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E RESIDUAIS: 
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 * Foi presente, para efeitos de aprovação, o relatório final relativo às propostas 
apresentadas para adjudicação da empreitada referida em epígrafe. 
 - Deliberado adjudicar a execução da empreitada ao concorrente ASIBEL – Construções, 
S.A., conforme proposto, pela importância de 120.310,01 �, a que acresce o IVA, e aprovar a 
minuta do contrato a celebrar. (P.º 294.1/DOM) 
 
POSTOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS NO C.M. 1407 (FERREL/CASAIS 
DE MESTRE MENDO). 
 

 * Foi novamente presente o processo referido em epígrafe, acompanhado de nova 
informação, relativamente às peças rectificativas apresentadas por alguns dos concorrentes. 
 - Deliberado proceder à audiência prévia dos concorrentes, nos termos do CPA (art.ºs 
100.º e 101.º), fixando-se em 10 dias o prazo para responder, manifestando a intenção de decidir 
nos termos constantes da informação. (P.º 63/DHU) 
 
LOTEAMENTOS: 
 

 * Foi presente e apreciado o processo de operação de loteamento n.º 18/2001-Lot/DHU, 
em nome de Penichelar, Lda., para um prédio rústico, sito nos Casais do Baleal, já presente em 
reunião anterior e acompanhado, agora, de informação do DPGU: 
 - Deliberado que o DPGU preste informação quanto às condições a cumprir e a incluir na 
planta síntese sob o ponto de vista urbanístico, tendo em atenção as deliberações anteriormente 
tomadas e a reclamação da requerente. 
 
VIABILIDADE DE CONSTRUÇÃO: 
 

 Foram presentes e apreciados os pedidos de informação, acerca da viabilidade de 
construção, a seguir indicados, os quais foram objecto das deliberações adiante referidas: 
 

 * Em nome de Iwen Pietro Puddu, para instalação de um módulo pré-fabricado destinado 
ao aluguer de equipamento de pesca e caça submarina, no Porto de Areia Sul, em Peniche. 
 - Deliberado indeferir. 
 
 * Em nome de Álvaro da Conceição Oliveira & Outro, para construção de dois edifícios, 
na Avenida do Mar, em Ferrel, já presente em reunião anterior e acompanhado, agora, de 
informação dos SMAS. 
 - Deliberado informar de que pode apresentar projecto no qual respeite a implantação 
constante do estudo da DEPPC e o desenvolva em dois corpos separados, diferentemente do que 
apresenta aquele estudo. 
 
ENCERRAMENTO: 
 

 Sendo vinte horas e trinta e cinco minutos, o Senhor Presidente declarou encerrada a 
reunião, da qual, para constar, se lavrou a presente acta, que, para efeitos imediatos, foi total-
mente 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. 
 


