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ACTA N.º 16/2004 
 

          ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 
          REALIZADA NO DIA 26 DE ABRIL DE 2004: 
 

 Aos vinte e seis 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. 
 A reunião foi aberta, pelo Senhor Presidente, eram catorze horas e cinquenta minutos. 
 O Senhor Vice-Presidente apenas participou na reunião a partir das quinze horas e quinze 
minutos, quando decorria a apreciação da correspondência, e o Senhor Vereador António José 
Correia a partir das quinze horas e vinte e cinco minutos, depois de terminada a apreciação da 
correspondência. O Senhor Presidente ausentou-se entre as dezasseis horas e trinta minutos e as 
dezoito horas, para tratar do assunto da construção da Pousada, com responsável da ENATUR, de 
cujo resultado deu conta no decorrer da reunião. 
 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 as assuntos e pela forma que se indicam: 
 
 Senhor Vereador Emídio Barradas: 
 - Lembrou a situação em que se encontra a escombreira de Ferrel, que considerou grave e 
disse ser urgente tratar da sua resolução. O Senhor Presidente deu conhecimento das diligências 
feitas e em curso com vista à aquisição de uma propriedade, para deposição de detritos; 
 - Perguntou se já havia sido construído o passeio, no Largo da Consolação, o que 
constituía condição do licenciamento de uma esplanada. Uma vez que o passeio ainda não foi 
construído, a Câmara deliberou notificar o proprietário do estabelecimento para o fazer até final 
do próximo mês de Maio, sob pena, não o fazendo, de ter de retirar a esplanada construída por não 
cumprimento das condições da autorização; 
 - Reiterou o pedido de informação sobre um terreno, sito no Frei Rodrigo, no qual se 
procedeu à execução de algumas obras. 
 
 Senhor Vereador Vítor Mamede: 
 Deu conhecimento de ter participado ontem na entrega dos prémios das provas de Rip 
Curl, cujo evento decorreu da melhor forma, e de ter informado da disponibilidade da Câmara 
para continuar a apoiar este tipo de iniciativas. 
 
 Senhor Presidente da Câmara: 
 - Referiu-se às recentes visitas a Peniche dos Senhores Presidente da República e Primeiro 
Ministro e informou dos “dossiers” que lhes entregou sobre assuntos que se encontram pendentes 
(Pousada, ESTMAR, Fosso da Muralha, Quartel da GNR, 2.ª fase das obras do porto e regime de 
gestão dos portos). Informou ter convidado o Senhor Primeiro Ministro para uma visita a Peniche 
e deslocação à Berlenga, que aceitou, para data a acordar; 



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Acta da reunião de 26.04.2004 * Livro 92 * Fl.2 
 

 - Informou de que a reunião da Assembleia Municipal se realizará no próximo dia 28 e a 
do Conselho de Administração e da Assembleia Intermunicipal da AMO, no dia imediato, sendo 
apreciados nestas os documentos de prestação de contas de 2003. 
 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
 

ACTAS DE REUNIÕES ANTERIORES: 
 

 Foi presente e assinada a acta da reunião camarária realizada no dia dezanove de Abril 
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 três de Abril corrente, tendo a Câmara verificado e 
aprovado os saldos de, respectivamente: 
 Câmara Municipal (de operações orçamentais): 332.005, 98 � (trezentos e trinta e dois mil 
e cinco euros e noventa e oito cêntimos). 
 Câmara Municipal (de operações não orçamentais): 197.360,27 � (cento e noventa e sete 
mil trezentos e sessenta euros e vinte e sete cêntimos). 
 Serviços Municipalizados (de operações orçamentais): 1.134.808,93 � (um milhão cento e 
trinta e quatro mil oitocentos e oito euros e noventa e três cêntimos). 
 Serviços Municipalizados (de operações não orçamentais): 282.562,81 � (duzentos e 
oitenta e dois mil quinhentos e sessenta e dois euros e oitenta 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 às semanas de 19 a 23 de Abril. 
 
CORRESPONDÊNCIA: 
 

 Foi presente e apreciada a seguinte correspondência: 
 

 * Carta, datada de 14.4.2004, da Florescar, solicitando autorização para efectuar uma 
exposição de duas viaturas, na Praça Jacob Rodrigues Pereira, durante os Sábados dos meses de 
Maio e Junho, a fim de promover produtos da marca Volkswagen. 
 - Deliberado informar de que a Câmara não autoriza a ocupação do espaço pretendido, 
estando no entanto disponível para autorizar noutro espaço. (P.º 32/05) 
 
 * Carta n.º 73/04, datada de 15.4.2004, da Associação Juvenil de Peniche, solicitando 
apoio financeiro para a aquisição de equipamento, a fim de dotar as instalações do CATL “O 
Farol – Prageira” com as condições necessárias para o seu bom funcionamento. 
 - Deliberado conceder à Associação Juvenil um subsídio de 500,00 �. (P.º 11/03) 
 
 * Ofício, datado de 17.3.2004, da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade 
Nova de Lisboa, remetendo alteração a alguns termos do protocolo de colaboração a celebrar com 
aquela entidade, relativo aos estudos de conservação do património edificado em pedra, neste 
concelho. 
 - Deliberado aprovar. (P.º 13/03) 
 A Câmara tomou ainda conhecimento da seguinte correspondência e expediente: 
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 * Circular n.º 53/2004, datada de 12.4.2004, remetendo cópia de protocolo celebrado entre 
aquela Associação e a Portugal Telecom, relativo à harmonização dos procedimentos a adoptar 
entre Municípios e a PTC para a realização de obras e trabalhos de instalação, remodelação, 
conservação e alteração de infraestruturas de telecomunicações, incluindo a instalação de 
equipamentos afectos às mesmas. (P.º 16/03) 
 
 * Ofício n.º 70, datado de 14.4.2004, da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, 
remetendo cópia do ofício enviado pelo Gabinete do Senhor Governador Civil de Leiria, referente 
à sinalização vertical do IP6. (P.º 28) 
 
 * Fax, datado de 15.4.2004, do Partido Social Democrata, comunicando a sua intenção de 
colocar uma estrutura de propaganda política, na rotunda de entrada nesta cidade. (P.º 17) 
 
 * Carta n.º 026CD2004, datada de 7.4.2004, da Escola Superior de Tecnologia do Mar, 
remetendo alguns exemplares da revista “Politécnica”. (P.º 13/03) 
 
 * Ofício n.º 2481, datado de 22.4.2004, da Assembleia Municipal de Peniche, remetendo 
cópias das actas n.ºs 5, 6 e 7, respeitantes ao ano de 2003. (P.º 31/01) 
 
 * Carta, datada de 15.4.2004, da Associação “Amigos da Berlenga”, remetendo o Plano de 
Actividades e Orçamento para o ano financeiro de 2004. (P.º 11/03) 
 
 * Requerimento n.º 292/IX (2.ª)-AC, datado de 11.11.2003, do Grupo Parlamentar do 
Partido Socialista, relativo à Rede das Pousadas de Portugal. (P.º 17) 

 
LEGISLAÇÃO: 
 

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

 

 - Decreto-Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril, que procede à adaptação à administração local 
da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, que aprova o estatuto do pessoal dirigente dos serviços e 
organismos da administração central, regional e local do Estado; 
 - Decreto Regulamentar n.º 5/2004, de 21 de Abril, que cria a Agência para a Prevenção de 
Incêndios Florestais. 

 

EXPOSIÇÃO E WORKSHOP DE RENDAS DE BILROS NA BÉLGICA: 
 

 * Foi presente uma informação dos serviços de turismo, dando conhecimento da realização 
de uma exposição, em Aalst, na Bélgica, e do convite efectuado para a comparência de uma 
rendilheira de Peniche para estar presente neste evento, que se realizará nos próximos dias 7 a 9 
de Maio, e propondo o acompanhamento de uma intérprete, funcionária do posto de turismo. 
 - Deliberado autorizar a deslocação das funcionárias, nas condições referidas. (P.º 35/02) 
 
HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS: 
 

 Acompanhados dos pareceres das respectivas Juntas de Freguesia, foram presentes, para 
efeitos de visto, os seguintes pedidos de horários de funcionamento, para os estabelecimentos que a 
seguir se indicam: 
 * Das 10 às 3 horas, para um estabelecimento de bebidas, denominado “Moby Dick”, sito na 
Estrada Nacional 114, n.º 31-cave, em Atouguia da Baleia, de que é proprietário Edgar dos Santos 
Almeida; 
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 - Deliberado que seja visado horário até às 2 horas, com validade até 31.12.2004. 
 
 * Das 6 às 2 horas, para um estabelecimento de restauração, denominado “Paraíso do Foz”, 
sito na Estrada Nacional 247, n.º 92, no Alto Foz, de que é proprietário Francisco Pereira Martinho. 
 - Deliberado que seja visado horário até às 2 horas, com validade até 30.4.2005.  
 
 * Das 9 às 4 horas, para um estabelecimento de bebidas, denominado “Konvento Bar”, no 
Sítio do Convento, em Peniche, de que é proprietário Pedro Alexandre S. Ramos. 
 - Deliberado que seja visado horário até às 2 horas, com validade até 30.4.2005. 
 
 * Das 8 às 2 horas, para um estabelecimento de restauração e bebidas, denominado “Mar é 
Lindo”, sito na Rua de São Bernardino Sena, n.º 18-A, em São Bernardino, de que é proprietária 
Glória Maria Correia Cipriano. 
 - Deliberado que seja visado horário até às 2 horas, com validade até 30.4.2005. 
 
 * Das 8 às 2 horas, para um estabelecimento de bebidas, denominado “Bar Água Doce”, 
sito na Praia do Baleal, de que é proprietário Eduardo João Conceição Gomes. 
 - Deliberado que seja visado horário até às 2 horas, com validade até 30.4.2005. 
 
REALIZAÇÃO DE QUEIMADAS: 
 
 * Requerimento, em nome de José Casimiro da Conceição Rocha, solicitando autorização 
para proceder à realização de várias queimadas, na Rua de Santo António, nos Bolhos. 
 - Deliberado deferir, nas condições do parecer dos Bombeiros Voluntários. 
 
OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA: 
 
 * Requerimento, em nome de Fernandes & Pimenta – Actividades Hoteleiras, Lda., 
solicitando autorização para proceder à substituição de toldo colocado no estabelecimento 
“Remédio Santo”, sito na Rua Vasco da Gama, n.º 63, em Peniche, e colocação de dois pára-ventos 
laterais e amovíveis. 
 - Deliberado deferir para o ano de 2004, esclarecendo-se que a presente deliberação não 
representa qualquer compromisso para anos futuros. (P.º 32/05) 
 
PATRIMÓNIO: 
 
Desafectação do domínio público: 
 
 * Acompanhada do processo de desafectação do domínio público de uma parcela de 
terreno, com a área de 374,00 m2, sita na Rua Bartolomeu Dias, em Peniche, foi presente uma 
informação dos serviços de património, sugerindo que se considere a referida parcela desafectada 
do domínio público, uma vez que no respectivo inquérito não foi apresentada qualquer 
reclamação. 
 - Deliberado propor à Assembleia Municipal que considere a parcela de terreno 
desafectada do domínio público e integrada no domínio privado do Município, nos termos e ao 
abrigo do disposto na alínea b) do n.º 4 do artigo 53.º da Lei n.º 169/99. 
Habitação social – actualização de renda de casa: 
 
 * Foi presente uma informação da técnica superior de serviço social, dando conhecimento 
do pedido efectuado pela titular do fogo n.º 12, 1.º esq.º, sito na Rua Luís de Camões, D. Maria 
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José Félix Zarro, para que seja efectuada a actualização da sua renda de casa, em virtude do seu 
rendimento familiar ter alterado por morte do seu marido.  
 - Deliberado fixar a renda em 18,28 � mensais.  
 
Habitação social – renda de casa: 
 
 * Na sequência de pedido efectuado pelo titular do fogo, sito no Edifício Coosofi, letra D, 
3.º Esq.º, em Peniche, Senhor José Luís Anjos Vieira, foi presente uma informação da técnica 
superior de serviço social, propondo que a sua renda de casa possa ser efectuada até ao dia 10 de 
cada mês, uma vez que é nessa data que tem possibilidade de liquidar a mesma, por só então 
receber a pensão de reforma. 
 - Face ao exposto e que é comum a muitos outros inquilinos, deliberado transmitir aos 
serviços que as rendas por ocupação de edifícios para habitação que sejam pagas até ao dia 15 do 
mês a que respeitam sejam arrecadadas sem qualquer penalização. 
 
ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL DE DESPESA N.º 3: 
 
 A Câmara deliberou aprovar a alteração orçamental de despesa n.º 3, para o ano em curso, 
a qual regista o valor de 11.000,00 � em reforços de despesas correntes e igual valor em 
anulações de despesas correntes. 
 
CENTRO DE ACTIVIDADES DE TEMPOS LIVRES: 
 
 * Foi presente, para efeitos de aprovação, o texto do protocolo a celebrar com a 
Associação Juvenil de Peniche, para a instalação de um Centro de Actividades de Ocupação de 
Tempos Livres, no Bairro dos Pescadores da Prageira, em Peniche 
 - Deliberado aprovar o texto do protocolo a celebrar. 
 
OBRAS MUNICIPAIS: 
 

 * Foi presente o mapa de trabalhos a realizar pelas brigadas municipais na quinzena de 26 
de Abril corrente a 7 de Maio próximo. 
 - Tomado conhecimento. 
 
ESTUDO DE ALINHAMENTOS: 
 
 * Elaborado pela Divisão de Estudos, Projectos, Planeamento e Controlo, foi presente uma 
proposta de alinhamento para os troços 2, 3 e 4 da Estrada Municipal de Baleal/Ferrel, em Casais 
do Baleal. 
 - Deliberado aprovar o estudo de alinhamentos. 
 
TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM: 
 

 Considerando que a Lei n.º 5/2004, de 10 de Fevereiro, criou a taxa municipal de direitos 
de passagem (TMDP), estabelecendo o percentual máximo em 0,25%, como se dispõe no seu 
artigo 106.º; considerando que, nos termos do n.º 2 do artigo 123.º, o município dispõe de 90 dias 
a contar da publicação daquele diploma para aprovar o percentual a aplicar no corrente ano; 
considerando que a Associação Nacional de Municípios, através da circular n.º 41/2004, de 9 de 
Março, sugeriu a aplicação do valor máximo; considerando que, nos termos da alínea e) do n.º 2 
do artigo 53.º da Lei n.º 169/99, compete à Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara, o 
estabelecimento das taxas, a Câmara deliberou propor à Assembleia Municipal a aprovação do 
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percentual de 0,25% (zero vírgula vinte e cinco por cento) para a cobrança da taxa municipal de 
direitos de passagem, prevista no referido artigo 106.º da Lei n.º 5/2004. 
 
LOTEAMENTOS: 
 
 * Foi presente e apreciado o processo n.º 8-/02-Lot/DHU, em nome de NICIM – Socie-
dade de Construção, Lda., para loteamento de uma propriedade, sita no “Carreiro de Joanes”, em 
Peniche, já presente em reuniões anteriores e acompanhado agora de novas informações. 
 - Deliberado dar a aprovação de princípio ao estudo de loteamento, devendo introduzir-lhe 
as rectificações decorrentes dos pareceres da DGUO e da DPOI (de 11.6.223 e 6.10.2003) e 
desenvolver os projectos das especialidades em conformidade com as condicionantes expressas 
naquela informação da DPOI e na dos SMAS, de 7.4.2004. 
 
 * Foi presente um fax, datado de 19.3.2004, do Montepio Geral, solicitando a marcação de 
uma reunião, a fim de se promover a elaboração de um Plano de Pormenor que viabilize a 
construção numa parcela de terreno, situado na Rua General Humberto Delgado, em Peniche. 
 - Deliberado informar de que a Câmara está a efectuar diligências junto da CCDRLVT, no 
sentido de receber orientações sobre a melhor forma de resolver a situação existente, pelo que a 
reunião será marcada após a concretização daquelas diligências. 
 
 * Proc.º N.º 6/98-Lot/DHU, em nome de Maria Fernanda Martins Matias Garcia, relativo 
ao loteamento de um prédio urbano, sito no Bairro do Fialho, na Prageira, em Peniche, já presente 
em reuniões anteriores, acompanhado de um parecer técnico, emitido pela DGUO, referente a um 
pedido de alteração ao referido loteamento. 
 - Deliberado, após a realização de inquérito público e nos termos do artigo 27.º do 
Decreto-Lei n.º 555/99, aprovar a alteração proposta, que compreende a alteração das áreas dos 
lotes n.ºs 14, 15, 16 e 18, a integração de 65 m2 na via pública, antes pertencente àqueles lotes, 
devendo ser paga a importância de 99.491,91 �, nos termos do RMUE, correspondente às 
alterações introduzidas, conforme cálculo efectuado pela DPOI. 
 
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 NICIM – Sociedade de Construção e Imobiliária, Lda., para construção de 
edifícios de habitação, na Rua António Cervantes, em Peniche. 
 - Deliberado informar de que a pretensão não é viável, por não respeitar a cércea modal (2 
pisos), como se dispõe no n.º 3.1 do artigo 11.º do PDM, além de que qualquer proposta deverá 
preservar totalmente a fachada principal existente. 
 
 * Em nome de Fernando Jorge Martinho Travassos, para construção de um edifício de 
habitação e comércio, na Rua da Praia, “Casa das Âncoras”, em São Bernardino. 
 - Deliberado informar de que a pretensão não é viável, podendo apresentar solução que 
respeite as orientações constantes da informação da DGUO. 
 * Acompanhado de informação da DPGU, foi presente um requerimento, em nome de 
Jorge Manuel Pereira Agostinho, solicitando informação prévia relativamente à sua pretensão de 
implantar uma superfície industrial, no Casal Pequeno, em Atouguia da Baleia. 
 - Deliberado ratificar o despacho do Senhor Presidente, datado de 19.4.2004, pelo qual deu 
parecer favorável à pretensão, nas condições da informação do DPGU. 
 Foi ainda deliberado encarregar o DPGU de elaborar e apresentar proposta das condições 
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para abertura de concurso com vista à elaboração de estudo de pormenor para a zona industrial do 
Vale do Grou. (P.º R616/04) 
 
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 44/04, em nome de Fernando Vicente Viralhadas, para instalação de uma 
esplanada, no Largo da Ribeira, n.º 17, em Peniche. 
 - Deliberado informar de que deve reformular o projecto em conformidade com a 
informação da DEPPC, de que se entregará cópia. 
 
 * Proc.º N.º 286/02, em nome de Manuel José Oliveira Nita, para proceder a ampliação da 
moradia existente no Largo do Visconde, n.º 5, em Peniche, já presente em reunião anterior e 
acompanhado agora de informação da DGUO. 
 - Deliberado informar de que deve apresentar declaração da composição e morada do 
agregado familiar. 
 
 * Proc.º N.º 564/03, em nome de Construções Vila Maria, Lda., para construção de 
edifício multifamiliar e muro de vedação numa propriedade, sita em Casais do Baleal ou Cruz das 
Almas, no Baleal. 
 - Deliberado indeferir, pelos motivos constantes da informação da DGUO, devendo 
apresentar solução que assegure os arruamentos circundantes (sul e poente) até ao limite do lancil 
do lado oposto ao do edifício a construir. 
 
ENCERRAMENTO: 
 
 Sendo vinte horas e dez 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. 
 


