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ACTA N.º 14/2004 
 
          ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 
          REALIZADA NO DIA 5 DE ABRIL DE 2004: 
 
 Aos cinco dias do mês de Abril 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. 
 O Senhor Presidente apenas participou na reunião a partir das quinze horas e trinta e 
cinco minutos, quando decorria o período de audição do público, tendo a reunião sido aberta, 
eram quinze horas e cinco 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 DE AUDIÇÃO DO PÚBLICO 
 
 No período reservado à audição do público , usaram da palavra: 
 - Joaquim Elisiário Martins Dias, que perguntou sobre o estado de um processo de 
loteamento, sito no Baleal, de que é titular. Foi informado de que o processo está agendado para 
a reunião. 
 - Horácio Vieira Leal, que solicitou informação sobre a forma de proceder à legalização 
de uma construção, sita na Coimbrã. 
 - Maria de Lurdes da Costa Freitas, que reclamou quanto ao valor que lhe foi pedido 
pelos serviços municipais pela prestação do serviço da máquina de cortar caneiras. 
 

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 Vice-Presidente da Câmara: 
 Deu conhecimento da sua participação nas seguintes reuniões e eventos: 
 - Dia 31 de Março, Assembleia Geral das Águas do Oeste, no Convento das Gaeiras, 
tendo referido que a escolha do Conselho de Administração ficou adiada para a próxima reunião; 
 - Dia 2 de Abril, lançamento do projecto “Agarrar a Saúde”, em Carcavelos, estando 
prevista a realização de uma sessão pública no concelho de Peniche, acerca dos cuidados de 
saúde; 
 - Dia 3 de Abril, encerramento do I Open Internacional de Peniche em Taekwon-do, no 
pavilhão da Escola D. Luís de Ataíde, onde esteve também o Senhor Governador Civil, tendo 
dado conhecimento do diploma de agradecimento que lhe foi entregue pelo apoio e colaboração 
prestados pela Câmara para a organização; 
 O Senhor Vice-Presidente apresentou felicitações ao Clube de Ténis de Peniche, 
especialmente ao professor Helder e ao Senhor Carlos Duarte, que se sagraram campeões 
regionais de veteranos, nos escalões de mais de 35 e 45 anos, no último fim de semana. 
 
 Senhor Vereador António José Correia: 
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 - Deu conhecimento da reunião que os Senhores Vereadores da CDU tiveram com um 
grupo de utentes do parque municipal de campismo, onde lhe deram conta da sua insatisfação 
quanto a alguns aspectos do funcionamento do parque, tendo solicitado que lhe fosse fornecido 
cópia do respectivo regulamento e pedido ao Senhor Vice-Presidente um relato sobre as questões 
suscitadas. O Senhor Vice-Presidente prestou as informações solicitadas, deu conhecimento do 
resultado da vistoria feita ao parque pelos serviços da Direcção-Geral de Turismo e disse estar o 
regulamento disponível; 
 - Sugeriu que se proceda à regularização das terras colocadas na rotunda do Largo do 
Município, até que se proceda ao seu arranjo mais definitivo. O Senhor Presidente informou de 
que a arquitecta paisagista elaborou já o estudo do arranjo; 
 - Chamou a atenção para a necessidade de se proceder à pintura do traço contínuo no 
pavimento na Avenida do Porto de Pesca, junto à entrada para o Cais das Gaivotas, e colocação 
de barreira nessa entrada, para impedir o acesso e estacionamento de viaturas; 
 - Perguntou se tinham sido os serviços da Câmara que haviam removido alguns “placards” 
do PCP. O Senhor Presidente informou de que desconhece que tenham sido os serviços 
municipais a fazê-lo, tanto mais que as instruções que tem dado é a de só remover a publicidade 
desactualizada e já obteve informação do DEA no sentido de não ter sido. Não obstante, vai 
procurar apurar o que se passou; 
 - Questionou o Senhor Presidente sobre se houve evolução quanto à reunião com o 
Senhor Secretário de Estado do Turismo sobre a pousada de Peniche. O Senhor Presidente 
informou de que continua a aguardar a marcação da reunião; 
 - Sugeriu que seja ponderada a questão dos serviços a prestar no parque de campismo 
quanto às caravanas e que a existência dos mesmos seja objecto de informação à entrada do 
parque; 
 - Questionou também a demora da prestação do serviço de corte de caneiras, a que se 
referira Maria de Lurdes Freitas no período de audição do público. 
 
 Senhora Vereadora Clara Filipe: 
 Questionou o Senhor Presidente quanto à previsão de implementação do estudo de 
organização do trânsito no Baleal, da necessidade da limpeza das praias, face ao afluxo que se 
verifica, e à limpeza do acesso às praias em frente às instalações dos concessionários, tendo 
referido, em especial, o Danau Bar. O Senhor Presidente informou das diligências para a 
aquisição de pá carregadora e que o estudo referido está em execução. O Senhor Vice-Presidente 
informou da atenção dada à sinalização e à semaforização. 
 

 Senhor Vereador Emídio Barradas: 
 - Referiu-se, novamente, às construções feitas junto ao Frei Rodrigo (em Peniche) e ao 
empreendimento “Béltico”, e à necessidade de intervir. O Senhor Presidente comunicou não ter 
informação; 
 - Perguntou, também, o que se pensa fazer quanto ao barracão, junto à marginal sul, e já 
objecto de anteriores intervenções. O Senhor Presidente esclareceu que se aguarda o fim do 
prazo reclamado pelo proprietário, para, se o não fizer ele, a Câmara proceder à demolição; 
 - Referiu-se ao grande número de surfistas que utilizam as praias do concelho, em 
especial ao fim de semana, e salientou o interesse que essas actividades têm para o concelho, 
pelo que se impõe que o assunto seja objecto de análise, com vista a que se assegure a realização 
do maior número possível de provas náuticas no concelho, tendo referido uma que se deslocou 
para a Caparica; 
 - Lembrou que havia viabilizado os instrumentos previsionais para o corrente ano, com o 
pedido de que fosse apresentado cronograma das obras municipais a executar, pelo que, não 
tendo ainda sido apresentado, insiste no mesmo. O Senhor Presidente informou de que aguarda a 
entrega dos elementos dos diversos departamentos, tendo já recebido os do DEA. 
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 Senhor Vereador Vítor Mamede: 
 - Comentou a realização de uma prova de surf, na Caparica, referida pelo Senhor 
Vereador Emídio Barradas, e esclareceu que para as duas últimas edições, realizadas em Peniche, 
a Câmara dispensara o apoio solicitado; 
 - Deu conhecimento da sua participação, em Fátima, no almoço dos estudantes da Escola 
Secundária de Peniche que ali se deslocaram, no passado dia 2, e que, nesse mesmo dia, de tarde, 
recebera as equipas estrangeiras que participaram no Torneio de Taekwon-do, tendo assistido a 
algumas provas e à distribuição dos prémios, no Sábado; 
 - Informou de que apenas foram recebidos 12 colaborações para o livro “30 anos, 30 
memórias”, pelo que não se encontram reunidas condições para a sua edição; 
 - Deu conhecimento da sua deslocação a Camariñas e da necessidade de encerrar a escola 
de rendas nos dias 6, 7 e 8, devido à deslocação das responsáveis pela mesma; 
 - Apresentou o programa das actividades para a comemoração do 25 de Abril, tendo 
informado de que o Senhor Presidente da Assembleia Municipal propusera a substituição da 
sessão solene daquele órgão por um colóquio, a realizar no dia 23, com cuja supressão 
discordaram os Senhores Vereadores da CDU. O programa apresentado viria a ser aprovado. 
 
 Senhor Presidente da Câmara: 
 Deu conhecimento da sua participação nas seguintes reuniões e eventos: 
 - Dia 30 de Março, reunião com o Senhor Comissário da PSP, com o qual tratou diversos 
assuntos, nomeadamente a venda ambulante, os actos de vandalismo e assaltos ocorridos e 
questões relacionadas com o trânsito, e uma outra com a Comissão Municipal de Protecção Civil, 
para análise das normas sobre o euro e a época balnear; 
 - Dia 31 de Março, reunião de coordenação das chefias, para análise do funcionamento 
dos serviços, tendo-se decidido a instalação de relógios de ponto em todos os serviços, cujo 
equipamento irá ser adquirido, e encarado a possibilidade de alterar as horas de abertura e 
encerramento, passando-as para as 9 e as 17 horas; 
 - Dias 1, 2 e 3 de Abril, participação no congresso da ANMP, tendo feito uma resenha da 
forma como decorreu; 
 - Hoje, de manhã, reunião com os assessores do Senhor Presidente da República, para 
preparar a visita que terá lugar no próximo dia 23, e uma outra com o administrador do IPTM, 
Dr. Joaquim de Sousa, com o qual tratou diversos assuntos relacionados com aqueles serviços, 
nomeadamente o fosso da muralha e rampa do Clube Naval, tendo obtido a informação de que as 
obras da 2.ª fase do porto de pesca foram já consignadas no dia 2, sendo o prazo de execução de 
9 meses. 
 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
 

ACTAS DE REUNIÕES ANTERIORES: 
 

 Foi presente e assinada a acta da reunião camarária realizada no dia vinte e nove 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 dois de Abril corrente, tendo a Câmara verificado e aprovado os 
saldos de, respectivamente: 
 Câmara Municipal (de operações orçamentais): 303.049,60 � (trezentos e três mil 
quarenta e nove euros e sessenta cêntimos). 
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 Câmara Municipal (de operações não orçamentais): 194.332,91 � (cento e noventa e 
quatro mil trezentos e trinta e dois euros e noventa e um cêntimos). 
 Serviços Municipalizados (de operações orçamentais): 1.180.760,53 � (um milhão cento 
e oitenta mil setecentos e sessenta euros e cinquenta e três cêntimos). 
 Serviços Municipalizados (de operações não orçamentais): 258.941,79 � (duzentos e 
cinquenta e oito mil novecentos e quarenta e um euros e setenta e nove 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 28 de Março a 2 de Abril. 
 
CORRESPONDÊNCIA: 
 
 Foi presente e apreciada a seguinte correspondência: 

 
 * Carta, datada de 5.4.2004, da Senhora Vereadora Clara Maria Bruno Filipe, solicitando 
a justificação da falta dada à reunião camarária, realizada no passado dia 29 de Março. 
 - Deliberado considerar a falta justificada. (P.º 31/02) 
 
 * Carta, registada nos n/ serviços em 22.3.2004, do Euro Circo, solicitando autorização 
para proceder à montagem do seu circo nesta cidade, de 10 a 18 de Abril corrente. 
 - Deliberado autorizar a ocupação da via pública, junto ao Campo do Baluarte, de 10 a 18 
de Abril corrente. (P.º 32/09) 
 
 * Carta, datada de 10.3.2004, do Clube Stella Maris de Peniche, solicitando a cedência 
das instalações do Pavilhão Gimnodesportivo da Escola D. Luís de Ataíde, no dia 27 de Março 
de 2004, para a realização do Torneio Anual daquele Clube, na modalidade de Badminton, nos 
escalões de Juvenis e Juniores. 
 - Deliberado autorizar a utilização do pavilhão e conceder ao Clube subsídio de montante 
igual ao que vier a pagar pela utilização do mesmo. (P.º 11/03) 
 
 * Carta, com a ref.ª 58/Masters 2004, datada de 25.3.2004, da UDO - União Desportiva 
do Oeste, solicitando autorização para proceder à colocação de um placard, em local a combinar, 
de 29 de Maio a 30 de Julho, alusivo ao Campeonato Europeu de Ciclismo de Estrada – Masters 
(veteranos). 
 - Deliberado autorizar a colocação do placard, em local a indicar pelo chefe da DGUO. 
(P.º 32/05) 
 
 * Carta, datada de 29.3.2004, da PAD – Produção de Actividades Desportivas, 
solicitando a emissão de parecer favorável relativamente à realização de uma prova velocipédica, 
denominada “Grande Prémio Internacional MR Cortez/Mitsubishi”, que terá lugar de 22 a 25 de 
Abril corrente. 
 - Deliberado informar não haver inconveniente na passagem nos percursos da jurisdição 
desta Câmara. (P.º 17) 
 * Carta, datada de 13.2.2004, da Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Nossa 
Senhora da Ajuda, solicitando um acerto no valor devido pela comparticipação do Município, no 
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âmbito do Programa “Equipamento Religioso – TNS”, destinado à substituição da cobertura do 
edifício paroquial, situado na freguesia paroquial de Nossa Senhora da Ajuda. 
 - Deliberado conceder à Fábrica da Igreja um subsídio, no valor de 7.451,23 �, ou seja, 
no correspondente a 15% do valor da candidatura apresentada (49.675,50 �), abatido do já 
entregue por conta da mesma candidatura, atribuído por deliberação de 19.1.2004. (P.º TNS) 
 
 A Câmara tomou, ainda, conhecimento da seguinte correspondência e expediente. 

 
* Lista nominal de trabalhadores em regime de Contrato de Trabalho a Termo Certo ao 

serviço desta Câmara Municipal em Março 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 Março de 2004. 
 

 * Balanço Social, referente ao ano de 2003. (P.º 33) 
 
LEGISLAÇÃO: 
 

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

 - Lei n.º 12/2004, de 30 de Março, que estabelece o regime de autorização a que estão 
sujeitas a instalação e a modificação de estabelecimentos de comércio a retalho e de comércio 
por grosso em livre serviço e a instalação de conjuntos comerciais. 
 
OBRAS MUNICIPAIS: 
 

 * Foi presente o mapa de trabalhos a realizar pelas brigadas municipais na quinzena de 30 
de Março último a 9 de Abril corrente. 
 - Tomado conhecimento. 
 
TOLERÂNCIA DE PONTO: 

 

Considerando o que o Governo determinou para a Administração Central, a Câmara 
deliberou conceder tolerância de ponto aos seus trabalhadores na parte da tarde da próxima 
quinta-feira, devendo os serviços administrativos encerrar à 12.30 horas. Quanto aos serviços de 
funcionamento contínuo, adoptar-se-ão os procedimentos habituais nas tolerâncias de ponto. 
Quanto ao pessoal em serviço nas piscinas municipais, será concedida tolerância de ponto 50% 
da parte da manhã e aos restantes 50% da parte da tarde. 
 
ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS: 
 

 A Câmara deliberou atribuir um subsídio, no valor de 750,00 �, à Associação de Desporto 
Amador de Peniche, por conta do subsídio anual, destinado a suprir necessidades prementes. 
 
OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA: 
 

 * Requerimento, em nome de Anabela Simões Batista Veloso, solicitando autorização 
para proceder à colocação de um nicho, na Marginal Norte, local onde pereceu a sua filha, Carla 
Cristina. 
 - Deliberado informar de que, sem embargo da compreensão para o pedido apresentado e 
do respeito de que a intenção é merecedora, a Câmara tem como orientação não autorizar esta 
forma de memória junto às vias municipais, quer para evitar a sua proliferação, quer por entender 
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que este tipo de homenagem se deve fazer nos cemitérios, ou seja, nos locais onde repousam os 
corpos dos entes falecidos. 
 
DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 
 
 Foram presentes os documentos de prestação de contas da gerência de 2003, da Câmara e 
dos Serviços Municipalizados. 
 A Câmara deliberou que os mesmos sejam objecto de apreciação e votação na próxima 
reunião, a fim de se permitir uma melhor análise pelos seus membros. 
 
PLANO DE ALINHAMENTOS DO CAMINHO DA NORA: 
 
 Foi presente e aprovado o plano de alinhamentos para o Caminho da Nora, em Peniche, 
elaborado pelo DEPPC. 
 
LOTEAMENTOS: 
 
 * Foi presente o processo de operação de loteamento, em nome de Francisco José 
Marques d’ Oliveira & Outra, para uma propriedade, situada na Pedreira, em Serra d’ El-Rei, já 
presente em reuniões anteriores e acompanhado agora de novos elementos e informação da 
DEPPC. 
 - Deliberado informar de que pode apresentar versão definitiva do estudo que dê 
cumprimento ao constante dos pareceres da DEPPC, de 29.3.2004, da DGUO – n.ºs 1, 2 e 3, de 
24.7.2004, e da equipa que está a elaborar o plano de urbanização, de 22.3.2004, após cuja 
apreciação serão indicadas as condições de apresentação dos projectos das especialidades. 
 
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 129/03, em nome de Edgar Marcos Martins Pereira, para construção de uma 
moradia, sita na Bufarda. 
 - Deliberado aprovar o projecto de arquitectura, devendo os muros confinantes com a via 
pública ser implantados pelos serviços municipais de topografia, de acordo com o plano de 
alinhamentos aprovado para o local, ser apresentada declaração de concordância do vizinho 
quanto ao alpendre e substituído o material proposto para o revestimento das fachadas exteriores 
da habitação, deixar integrado na via pública o espaço a esse fim destinado pelo plano de 
alinhamentos e com tais elementos apresentar os projectos das especialidades referidos na 
memória descritiva, bem como o de electricidade. 
 
 * Proc.º N.º 622/03, em nome de Américo Custódio Barradas Rocha & Outros, para 
proceder a alteração/ampliação num imóvel, sito, sito na Rampa da Lingueta, no Gaveto das 
Ruas António Cervantes e Vasco da Gama, em Peniche, já presente em reunião anterior. 
 - Tomado conhecimento da junção da fotocópia do livro de obra e deliberado ouvir o 
IPPAR sobre o projecto de alterações. 
ESPLANADAS DA AVENIDA DO MAR: 
 
 O Senhor Presidente deu conhecimento da reunião efectuada com os comerciantes dos 
estabelecimentos de restauração e bebidas da Avenida do Mar, em Peniche. 
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 Na sequência da informação prestada e considerando que, face ao adiantado da época, já 
não é possível elaborar os projectos , apreciá-los e executar os trabalhos, por forma a dar 
cumprimento ao novo regulamento, cuja publicação, aliás, se aguarda ainda, a Câmara deliberou 
que, no corrente ano, a ocupação da via pública com esplanadas, naquela Avenida, obedecerá às 
seguintes condições: 
 1.ª- Todos os projectos das esplanadas existentes e que não satisfaçam os requisitos do 
novo regulamento ou de novas esplanadas deverão ser elaborados e apresentados na Câmara até 
30.6.2004; 
 2.ª- As esplanadas actualmente existentes deverão requerer, de imediato, a ocupação da 
via pública para o ano de 2004 e para a área que vêm ocupando; 
 3.ª- Em relação aos espaços agora não ocupados por esplanadas, mas em que se pretenda 
colocá-las, deverá, previamente, ser requerida e obtida licença, não podendo nunca ocupar área 
superior à prevista nas plantas anexas ao novo regulamento; 
 4.ª- Se para as esplanadas referidas no número anterior se pretender proceder a algumas 
vedações ou coberturas, deverão as mesmas obedecer já inteiramente ao que se dispõe no novo 
regulamento; 
 5.ª- A partir de 1.1.2005, não serão permitidas ocupações da via pública que não 
satisfaçam os requisitos estabelecidos no novo regulamento, pelo que, até final do corrente ano, 
deverão estar concluídos os trabalhos de adaptação necessários e de harmonia com as condições 
estabelecidas pela Câmara aquando da aprovação do projecto (nos casos em que é exigível) e 
deferimento do pedido. 
 
LOTEAMENTO MUNICIPAL, NOS CASAIS DO BALEAL: 
 
 Elaborado pelo DEPPC, foi presente o estudo de loteamento para a constituição de um 
lote de terreno municipal, junto à Estrada Municipal 578, em Casais do Baleal. 
 A Câmara concordou com a constituição do lote e deliberou que, antes da aprovação 
formal, se contacte o proprietário da moradia situada a noroeste, lembrando-lhe a escritura 
celebrada em 23.1.1978, a existência já de acesso alternativo, e propondo a negociação do lote 9-
A para integração no logradouro da sua moradia, a supressão do acesso que transitoriamente vem 
utilizando através do terreno municipal situado a sudeste (lote a constituir). 
 
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. 
 


