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ACTA N.º 13/2004 
 
          ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 
          REALIZADA NO DIA 29 DE MARÇO DE 2004: 
 
 Aos vinte e nove 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 e Emídio Manuel Tavares Barradas, Vereadores, reuniu, ordinariamente, 
a Câmara Municipal de Peniche. 
 Não compareceu à reunião a Senhora Vereadora Clara Maria Bruno Filipe. 

O Senhor Presidente apenas participou na reunião, a partir das dezassete horas, quando 
decorria a apreciação dos assuntos relacionados com o património, por se encontrar ausente, em 
serviço do Município, tendo a reunião sido aberta, eram quinze horas e trinta minutos, e 
presidida até à sua chegada pelo Senhor Vice-Presidente. 

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, intervieram os seguintes membros da Câmara, sobre 
os assuntos e pela forma que se indicam: 
 
 Senhor Vereador António José Correia: 
 - Informou de que não participou no acto da assinatura da escritura de constituição da 
Comurboeste por razões exclusivamente profissionais. A este propósito, disse desejar os maiores 
sucessos para os fins que a Comunidade foi criada e lembrou que tudo se deverá fazer para 
optimizar o potencial que resulta da sua criação, de modo a que Peniche influencie e beneficie da 
dimensão regional assumida pela nova entidade, considerando importante que no seu 
desenvolvimento intervenham não só as comunidades autárquicas, como também todas as forças 
vivas interessadas e objecto da sua acção; 
 - A propósito do Dia Mundial da Água, sugeriu que, no âmbito dos SMAS e da própria 
Câmara se aproveite a efeméride para o desenvolvimento de acções de preservação e 
sensibilização neste domínio; 
 - Chamou a atenção para o estado de desprezo em que se encontra a zona do Molhe Leste 
(margem direita do rio) e disse dever continuar a exigir-se a remoção das areias ali colocadas e a 
regularização do terreno; 
 - Deu conta da notícia que obteve referindo a existência de nadador salvador, em S. 
Martinho do Porto, no período da Páscoa, e sugeriu a adopção de idênticas medidas neste 
concelho; 
 - Referiu-se ao programa Finisterra e propôs que se convide formalmente o responsável 
pelo mesmo para uma reunião com o executivo municipal, para que ele possa fornecer 
informações sobre o programa e se possa colocar-lhe problemas pertinentes e que poderão ser 
abrangidos pelo Finisterra; 
 - Manifestou a pretensão de se obter informação sobre se para as obras relacionadas com 
a construção de parques eólicos é ou não obrigatória a elaboração de estudo de impacte 
ambiental e a sua consulta pública; 
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 - Apresentou as suas felicitações à entidade local organizadora (Meganáutica) e ao 
empresário pela organização das provas náuticas que decorreram em Peniche, nos passados dias 
13 e 14, bem como ao respectivo empresário de restauração pela abertura do restaurante “Paraíso 
do Foz”; 
 - Propôs que se convide o Senhor Secretário de Estado das Obras Públicas para uma 
reunião de trabalho, com vista a tratar do assunto da remoção das areias colocadas na Prageira e 
provenientes das obras do porto de pesca. 
 
 Senhor Vereador Emídio Barradas: 
 Deu conhecimento da sua participação na cerimónia da assinatura da escritura de 
constituição da Comurboeste, tendo feito votos de sucesso para o Oeste e o País da actividade a 
desenvolver pela Comunidade, congratulando-se com as medidas ali anunciadas pelo membro do 
Governo de transferir a gestão das praias para os Municípios. A este propósito, reiterou anterior 
intervenção no sentido de se promover a requalificação das praias e consolidação das areias, 
recorrendo, nomeadamente, ao programa Finisterra. 
 
 Senhor Vereador Vítor Mamede: 
 - Deu conhecimento do gosto que teve em participar na cerimónia de constituição da 
Comurboeste, assinalando a larga participação da comunidade de Peniche na cerimónia, 
nomeadamente a ligada à actividade empresarial; 
 - Reafirmou o interesse de que se revestiram as provas náuticas realizadas em Peniche, 
nomeadamente pela sua divulgação nos meios de comunicação social, em particular nas 
televisões, que deram conta das potencialidades de Peniche nesta área e reconheceram o apoio 
dispensado pelo Município. 
 
  Senhor Vice-Presidente: 
 Referiu-se, também, à sua participação nas cerimónias de constituição da Comurboeste, 
assinalou o espírito de solidariedade de que a mesma se reveste, manifestou a esperança que se 
venha a traduzir em fonte de maior desenvolvimento e subscreveu os votos de sucesso. 
 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
 

ACTAS DE REUNIÕES ANTERIORES: 
 

 Foram presentes e assinadas as actas das reuniões camarárias realizadas nos dias quinze e 
vinte e dois 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 vinte e seis de Março corrente, tendo a Câmara verificado e 
aprovado os saldos de, respectivamente: 
 Câmara Municipal (de operações orçamentais): 361.018,67 � (trezentos e sessenta e um 
mil dezoito euros e sessenta e sete cêntimos). 
 Câmara Municipal (de operações não orçamentais): 193.999,53 � (cento e noventa e três 
mil novecentos e noventa e nove euros e cinquenta e três cêntimos). 
 Serviços Municipalizados (de operações orçamentais): 990.210,80 � (novecentos e 
noventa mil duzentos e dez euros e oitenta cêntimos). 
 Serviços Municipalizados (de operações não orçamentais): 220.242,77 � (duzentos e 
vinte mil duzentos e quarenta e dois euros e setenta e sete cêntimos). 
DESPACHOS PROFERIDOS AO ABRIGO DE DELIBERAÇÕES DE DELEGAÇÃO DE 
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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 22 a 26 de Março, bem como dos mapas de execução orçamental, de 
1 de Janeiro a 25 de Março. 
 
CORRESPONDÊNCIA: 
 
 Foi presente e apreciada a seguinte correspondência: 
 
 * Carta n.º 310, datada de 22.3.2004, da Escola Secundária de Peniche, solicitando a 
cedência gratuita do autocarro municipal, a fim de proceder ao transporte de regresso dos alunos 
envolvidos na XIX edição da Peregrinação a Fátima a Pé. 
 - Deliberado autorizar a utilização do autocarro nos termos solicitados e, considerando 
que se trata de acção integrada no projecto de actividades da Escola, deliberado, ainda, conceder-   
-lhe um subsídio de 250,00 �, para ajuda aos alunos mais carenciados. (P.º 32/06) 
 
 * Fax, datado de 12.3.2004, do Agrupamento 834-Anjos do Corpo Nacional de Escutas, 
solicitando autorização para realizar um acampamento, nos próximos dias 3 a 5 de Abril, num 
terreno particular, situado em Casais de Mestre Mendo. 
 - Deliberado autorizar, devendo dar-se conhecimento ao Serviço Municipal de Protecção 
Civil. (P.º 17) 
 
 * Carta n.º 59/04, datada de 25.3.2004, da Associação Juvenil de Peniche, solicitando 
autorização para proceder à utilização de uma sala da Escola n.º 6, ginásio, instalações sanitárias 
e espaço exterior, a fim de poder implementar o projecto do CATL, “O farol – Prageira”. 
 - Deliberado autorizar. (P.º 11/03) 
 

* Foi novamente presente uma carta, datada de 12.11.2003, do Senhor José Agostinho S. 
Silva, solicitando o pagamento de quantia equivalente a terra arável retirada da sua propriedade, 
sem que tenha previamente sido autorizada por si, acompanhada agora de informação da Divisão 
de Construção e Conservação. 

- Deliberado que se solicite ao reclamante que indique a(s) data(s) em que se procedeu à 
retirada das terras, bem como as viaturas utilizadas e os funcionários que intervieram, uma vez 
que nada consta dos arquivos da Câmara. (P.º 32/03) 

 
A Câmara tomou, ainda, conhecimento da seguinte correspondência e expediente: 
 
* Ofício, datado de 19.3.2004, da Assembleia da República, remetendo cópia do projecto 

de lei n.º 417/IX, oitava alteração à Lei n.º 29/87, de 30 de Junho, que visa a clarificação de 
alguns preceitos do Estatuto dos Eleitos Locais, nomeadamente em sede do regime de 
incompatibilidades e impedimentos dos eleitos locais e consequentes incidências no regime 
remuneratório. (P.º 16/01) 

 
* Circular n.º 43/2004, datada de 9.3.2004, da Associação Nacional de Municípios 

Portugueses, remetendo informação da Provedoria da Justiça, relativamente aos estabelecimentos 
de restauração e bebidas, sanções administrativas e medidas de polícia. (P.º 16/03) 
LEGISLAÇÃO: 
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 A Câmara tomou conhecimento da seguinte legislação, recentemente publicada no Diário 
da República: 
 
 - Lei n.º 10/2004, de 22 de Março, que cria o sistema integrado de avaliação do 
desempenho da Administração Pública; 
 - Decreto-Lei n.º 64/2004, de 22 de Março, que estabelece as regras gerais de aplicação 
do Plano de Desenvolvimento  Rural (RURIS); 
 - Decreto-Lei n.º 67/2004, de 25 de Março, que estabelece os requisitos a que obedecem a 
publicidade e a informação disponibilizadas aos consumidores no âmbito da aquisição de 
imóveis para habitação; 
 - Despacho conjunto n.º 173/2004, dos Secretários de Estado das Obras Públicas e do 
Ordenamento do Território, declarando de interesse público a construção da estrada de ligação ao 
IP6, entre Peniche e Casal da Vala, utilizando para o efeito terrenos integrados na Reserva 
Ecológica Nacional (REN). 
 
PATRIMÓNIO: 
 

Desafectação do domínio público: 
 

* Foram presentes duas informações dos serviços de património, acompanhadas dos 
respectivos processos, sugerindo que se considerem as seguintes parcelas de terreno desafectadas 
do domínio público, uma vez que nos respectivos inquéritos não foram apresentadas quaisquer 
reclamações: 

- Parcela de terreno, com a área de 2,88 m2, sita na Rua do Poço Novo, em Serra d’ El-    
-Rei, para alienação a Maria Júlia Ribeiro Bernardo; 

- Parcela de terreno, com a área de 443,00 m2, sita na Rua de São João, em Ferrel, para 
alienação a José Antunes Soares. 
 - Deliberado propor à Assembleia Municipal a desafectação das parcelas do domínio 
público e a sua integração no domínio privado do Município. (P.º 32/03) 
 
Alienação de terrenos: 
 

 Foram presentes os seguintes requerimentos: 
 

 * Em nome de Carlos Alberto Ministro dos Santos, para alienação de uma parcela de 
terreno, com a área de 237,36 m2, sita na Estrada Nacional 114, a qual é confinante com o prédio 
de que já é comproprietário.  
 - Deliberado aguardar fase mais adiantada da elaboração do plano de urbanização de 
Atouguia da Baleia que definirá a utilização a dar ao terreno. (P.º 32/03) 
 
 * Em nome de Emília Freitas Martins, para alienação de uma parcela de terreno, com a 
área de 375,80 m2, sita na Rua 25 de Abril, n.º 94, em Ferrel, já presente em reunião anterior. 
 - Deliberado confirmar que a área a alienar, conforme deliberação de 29.12.2003, é de 
375,30 m2. (P.º 32/03) 
 
 * 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 ao seu parque 
de campismo, na Marginal Norte, a fim de instalar uma área de serviço para autocaravanas, já 
presente em reunião anterior. 
 - Deliberado informar de que, dado o interesse da actividade a desenvolver, a Câmara está 
disponível para arrendar a parcela de terreno, pelo prazo de um ano, renovável até que o 
Município decida dar-lhe outro destino e denuncie o arrendamento, o que fará com 6 meses de 
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antecedência, pelo que, para se tomar a deliberação formal, deverá apresentar levantamento 
topográfico da parcela a ocupar e o layout previsto para a utilização  das instalações a construir. 
(P.º 32/03) 
 
Habitação social – permuta de fogo: 
 
 * Foi presente uma informação da técnica superior de serviço social, propondo a permuta 
do fogo, sito no Bairro do Calvário, Rua 1.º de Maio, bloco 2, 1.º Dto., em Peniche, onde 
actualmente reside o casal Guilherme Pinheiro e Maria Amélia Fontes, pelo fogo n.º 9 – R/c, do 
mesmo bairro, em virtude da sua titular ter recentemente sofrido um AVC e se encontrar limitada 
nas suas deslocações. 
 - Deliberado atribuir o fogo conforme proposto. (P.º 32/02) 
 
Arrendamento de terrenos: 
 
 * Foi presente uma proposta de orçamento, da firma Fast-Made, Trabalhos e Construções 
em Madeiras, Lda., dirigida a Joaquim Manuel Marques Leal para o fornecimento e construção 
de bar em madeira, no locar onde se situa o Bar “Já Ká Mora”, na Cova de Alfarroba, e que ali 
vem funcionando em nome daquele munícipe. 
 - Deliberado que o DPGU e o DEA prestem a sua informação, admitindo-se que a autori-
zação inicial possa ser concedida pelo prazo de 7 anos, eventualmente prorrogável. (P.º 32/02) 
 
Construção de Parque eólico no Pinhal da Câmara: 
 

* Foi presente uma carta, com a ref.ª C/5003/SS, datada de 2.2.2004, da empresa GIPAC, 
Lda., remetendo a versão final, devidamente corrigida, da proposta de contrato-promessa de 
cessão de exploração de terrenos, relativo ao Parque Eólico a instalar no Pinhal da Câmara, onde 
inclui uma cláusula de limitação temporal para implementação do referido parque. 

- Deliberado celebrar o contrato promessa de cessão de exploração da parcela de terrenos, 
nos termos do contrato cuja minuta foi presente e aprovada. (P.º 32/09) 
 
ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL DE DESPESA N.º 2: 
 

 A Câmara deliberou aprovar a alteração orçamental de despesa n.º 2, para o ano em 
curso, a qual regista o valor de 30.000,00 � em reforços de despesas correntes, 22.500,00 � em 
reforços de despesas de capital, 45.000,00 � em anulações de despesas de corrente e 7.500,00 � 
em anulações de despesas de capital. 
 
ALTERAÇÃO AO PLANO DE ACTIVIDADES N.º 1  
 

 A Câmara deliberou aprovar a alteração n.º 1 ao Plano de Actividades, para o ano em 
curso, a qual regista o valor de 7.500,00 � em reforços e igual valor em anulações. 
 
ALTERAÇÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS N.º 2: 
 

 A Câmara deliberou aprovar a alteração n.º 2 ao Plano Plurianual de Investimentos, para 
o ano em curso, a qual regista o valor de 15.000,00 � em reforços. 
 
CONSTITUIÇÃO DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS: 
 
 * Foi presente uma proposta, na qual se transcrevem argumentos, elementos e conclusões 
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resultantes de discussões suscitadas pelas posições assumidas pela Comunidade Educativa do 
Concelho de Peniche, relativamente à extinção das delegações ou agrupamentos escolares e à 
constituição de agrupamentos verticais propostos pela Direcção Regional de Educação de Lisboa 
através da Coordenação do Centro da Área Educativa do Oeste, e onde se propõe a emissão de 
parecer desfavorável à constituição dos mesmos. 
 - Deliberado aprovar a proposta. 
 
ESTUDO DE ALINHAMENTOS: 
 
 * Elaborado pela Divisão de Estudos, Projectos, Planeamento e Controlo, foi presente 
uma proposta de alinhamento para a Rua D. Dinis, em Geraldes. 
 - Deliberado aprovar o estudo de alinhamentos. 
 
ACAMPAMENTOS OCASIONAIS: 
 
 * Foram presentes e apreciados os seguintes pedidos de licenciamento do exercício de 
actividade de acampamento ocasional, para a próxima época balnear, situados na Avenida do 
Mar, em Casais do Baleal, acompanhados dos respectivos pareceres técnicos da Divisão de 
Gestão Urbanística e Ordenamento: 

 - Maria da Conceição Oliveira; 
 - Albino Moita Miguel; 
 - Tomé Lourenço. 
 - Deliberado, em relação aos três processos, que seja efectuada vistoria às instalações pela 
mesma comissão que a efectuou no ano transacto, para verificar se os recintos reúnem os 
requisitos para serem licenciados. 
 
VIABILIDADE DE CONSTRUÇÃO: 
 
 * Foi presente o pedido de informação, em nome de José Augusto Correia Mamede, 
acerca da viabilidade de construção das infraestruturas para loteamento de uma propriedade, sita 
no Caminho da Nora, em Peniche. 
 - Deliberado informar de que poderá desenvolver o estudo de loteamento, de harmonia 
com o estudo elaborado pela DEPPC, de que se fornecerá cópia. 
 
LICENCIAMENTO DE OBRAS PARTICULARES: 
  
 * Foi presente uma nova exposição, em nome de Maria Estela Rodrigues Fidalgo, 
discordando, uma vez mais, da construção do prédio para comércio e serviços que se está a 
realizar na Rua António Conceição Bento, junto ao edifício do BPA, em Peniche, de que é 
proprietário o Senhor Gil da Costa Rocha, solicitando, nesta base, a redução da taxa de tributação 
da sua habitação, no que concerne ao imposto autárquico. 
 - Deliberado transmitir à reclamante a informação da DGUO, com excepção do último 
parágrafo, e informá-la de que não compete à Câmara decidir sobre a redução pretendida no IMI, 
a qual, aliás, não está prevista na Lei. (P.º 48/03-DHU) 
 
ENCERRAMENTO: 
 
 Sendo vinte 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 
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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. 
 


