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ACTA N.º 18/2004 
 
          ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 
          REALIZADA NO DIA 10 DE MAIO DE 2004: 
 
 Aos dez dias do mês de Maio 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. 
 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 Presidente da Câmara: 
 Informou a Câmara sobre a sua participação nas seguintes reuniões e eventos: 
 - Dia 4 de Maio, nas Jornadas Hortícolas, promovidas pelo Centro Operativo e Tecnológico 
Hortofrutícola Nacional, na Sociedade Filarmónica de Atouguia da Baleia, a propósito do que 
felicitou aquele Centro pela organização e por ter escolhido o concelho de Peniche para a sua 
realização; 
 - Dia 5 de Maio, reunião de coordenação das chefias do Município; 
 - Dia 7 de Maio, reunião para estudo dos problemas surgidos e relacionados com o aterro 
sanitário das Gaeiras e construção da barragem do Arnóia; outra com Monsenhor Manuel Bastos de 
Sousa, sobre a igreja da Ajuda e o 50.º aniversário das Irmãs Vicentinas; 
 - Dia 7 de Maio, cerimónia de entrega dos primeiros diplomas a alunos que concluíram o 
curso na ESTMAR, felicitando a Escola pelo espectáculo que proporcionou na Igreja de São Pedro, 
onde actuou a Filarmónica das Beiras, e reunião com os Bombeiros Voluntários de Peniche, sobre 
os 75 anos da Associação, que contará com a presença do Senhor Ministro da Administração 
Interna; e participação na iniciativa Porto + Seguro, organizada pela Acompanha, no auditório dos 
Bombeiros Voluntários. 
 O Senhor Presidente deu ainda conhecimento das seguintes actividades previstas para esta 
semana: 
 - Dia 12 de Maio, reunião da Assembleia Intermunicipal da AMO; 
 - Dia 13 de Maio, reunião do Conselho de Administração dos SMAS e da Assembleia 
Municipal; 
 - Dia 14 de Maio, jantar em Alenquer sobre o aeroporto da Ota, promovido pela Comissão 
Pró-Ota; 
 - Dia 15 de Maio, visita do Senhor Presidente da República a Caldas da Rainha, para 
inauguração do Museu Barata Feio. 
 O Senhor Presidente da Câmara felicitou ainda o Senhor Governador Civil do Distrito de 
Leiria pela exposição, na Escola Secundária de Peniche, sobre direitos humanos, a que se associou o 
Senhor Vereador Emídio Barradas, bem como a Organização Local de Educação de Adultos, esta 
pela exposição de artesanato, em Atouguia da Baleia, do ensino recorrente. 
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 Senhor Vereador António José Correia: 
 - Solicitou informação pormenorizada sobre o andamento dos planos de ordenamento da 
Albufeira do Rio de S. Domingos e da Reserva da Berlenga. O Senhor Presidente informou de que 
não tem conhecimento de que o da Barragem tenha tido qualquer andamento e que o Conselho 
Directivo da Reserva não tem reunido. A Câmara deliberou oficiar ao INAG e ao Conselho 
Directivo da Berlenga, pedindo que informem do ponto da situação relativamente ao plano que lhe 
respeita; 
 - Perguntou sobre as diligências que foram feitas quanto à construção da variante dos 
Bolhos. O Senhor Presidente informou de que foi já mandada marcar reunião com os proprietários 
dos terrenos a ocupar; 
 - Referiu-se ao facto de ao munícipe Amaro Aníbal de Jesus Costa, do lugar da Estrada, ter 
sido atribuído o prémio da segurança rodoviária, instituído pela ANTRAM, dizendo fazer sentido a 
manifestação de regozijo por tal distinção e aproveitar para, através do pelouro da educação, 
convidar aquele munícipe para ir às escolas e falar sobre o seu sucesso como motorista. 

 
 Senhora Vereadora Clara Filipe: 
 - Perguntou em que situação se encontra a implementação do estudo do trânsito no Baleal, 
bem como o estacionamento e o trânsito em São Bernardino, Consolação e Almagreira. O Senhor 
Vice-Presidente informou de que reunirá amanhã com a Comissão Municipal do Trânsito onde estes 
assuntos serão apreciados; 
 - Na sequência do seminário sobre o património, lembrou a existência de prédios em ruína, 
na antiga Rua Direita, em Atouguia da Baleia, e a sua importância histórica e arquitectónica e 
perguntou se há intenção de intervir com vista à sua recuperação e preservação; 
 - Reiterou a necessidade de intervenção urgente na recuperação e limpeza da Fonte Gótica 
de Atouguia da Baleia e zona envolvente, já objecto de intervenção do Senhor Vereador Emídio 
Barradas, na última reunião. O Senhor Presidente disse ir verificar da existência de estudo para esse 
efeito. 
 
 Senhor Vereador Emídio Barradas: 
 - Referiu-se de forma elogiosa ao concerto realizado pela ESTMAR na igreja de São Pedro e 
apelou a que se faça melhor divulgação destes eventos junto da população, para que nela possa 
participar. O Senhor Presidente lembrou que o evento não foi promovido pela Câmara, nem foi 
pedido qualquer apoio para o efeito e que o Gabinete de Comunicação e Imagem está a estudar a 
forma de divulgação dos eventos; 
 - Perguntou se um terreno municipal, sito no Frei Rodrigo, que se encontra ocupado, se está 
arrendado. O Senhor Presidente informou de que os serviços do património iriam verificar; 
 - Perguntou se já se encontra construído um passeio, no Largo da Consolação, e cuja 
construção constituiu condição para o licenciamento da esplanada. O Senhor Vice-Presidente 
informou das diligências feitas e que tudo está em condições para os trabalhos se iniciarem, tendo já 
fornecido ao comerciante os elementos necessários, ficando o passeio poente com a largura de 2,20 
m; 
 - Chamou a atenção para uma construção pré-fabricada, no Largo do Ferrel, pertencente a 
Manuel Torres Sousa João, e outra nas instalações da Marescar, em Porto de Lobos. O Senhor 
Presidente informou de que iria notificar os responsáveis para procederem à remoção das 
construções, no prazo de 15 dias, sob pena de o fazer a Câmara. 
 
 Senhor Vice-Presidente da Câmara: 
 O Senhor Vice-Presidente deu conhecimento da sua participação nos seguintes eventos: 
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 - 5 de Maio, Seminário de Marketing na Comunicação e Turismo na ESTMAR/IPL, nos 
Remédios, em Peniche; 
 - 6 de Maio, Congresso Nacional das Regiões de Turismo, em Lisboa (Antiga FIL); 
 - 7 de Maio, de manhã, recepção ao Senhor Secretário de Estado Adjunto do Ministro da 
Saúde, na visita ao Hospital de S. Pedro Gonçalves Telmo, em Peniche; 
 - 7 de Maio, de tarde, seminário sobre “Protecção a Peões”, em Lisboa, Parque das Nações, 
organizada pela Prevenção Rodoviária Portuguesa. 
 O Senhor Vice-Presidente deu ainda conhecimento da reunião da comissão de vistoria aos 
estabelecimentos de restauração e da sua deslocação à Berlenga, para ali verificar as condições de 
funcionamento dos estabelecimentos, e de que está a aprontar os documentos para o concurso de 
concessão do pavilhão “Mar & Sol”, para o próximo ano, tendo ainda lembrado o pedido 
apresentado, na última reunião, pelo explorador do estabelecimento, denominado “Konvento Bar”, 
no sentido de lhe ser alargado o horário de funcionamento, pelo que se torna necessário deliberar 
sobre o assunto. 

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
 

ACTAS DE REUNIÕES ANTERIORES: 
 

 Foi presente e assinada a acta da reunião camarária realizada no dia três de Maio 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 sete de Maio corrente, tendo a Câmara verificado e aprovado os saldos de, 
respectivamente: 
 Câmara Municipal (de operações orçamentais): 378.457,23 � (trezentos e setenta e oito mil 
quatrocentos e cinquenta e sete euros e vinte e três cêntimos). 
 Câmara Municipal (de operações não orçamentais): 193.349,64 � (cento e noventa e três mil 
trezentos e quarenta e nove euros e sessenta e quatro cêntimos). 
 Serviços Municipalizados (de operações orçamentais): 1.227.810,81 � (um milhão duzentos 
e vinte e sete mil oitocentos e dez euros e oitenta e um cêntimos). 
 Serviços Municipalizados (de operações não orçamentais): 256.599,53 � (duzentos e 
cinquenta e seis mil quinhentos e noventa e nove euros e cinquenta e três 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 26 a 30 de Abril e de 3 a 7 de Maio, bem como dos mapas de 
execução orçamental, de 1 de Janeiro a 7 de Maio. 
 
CORRESPONDÊNCIA: 
 

 Foi presente e apreciada a seguinte correspondência: 
  

* Ofício circular n.º 10/DG/2004, datado de 3.5.2004, da Direcção-Geral das Autarquias 
Locais, prestando alguns esclarecimentos relativamente às expropriações e à instrução dos 
respectivos pedidos de declaração de utilidade pública (DUP). 
 - Tomado conhecimento e deliberado remeter fotocópia ao DPGU. (P.º 16/01) 
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 * Ofício n.º 313/04, datado de 5.5.2004, da Junta de Freguesia de Serra d’ El-Rei, remetendo 
convite para a cerimónia comemorativa do 1.º aniversário da elevação daquela freguesia à categoria 
de Vila, que terá lugar de 1 a 4 de Julho próximo, e solicitando a atribuição de apoio financeiro. 
 - Deliberado encarregar o Senhor Presidente de acordar com a Junta de Freguesia o apoio a 
conceder. (P.º 28) 
 

 * Circular n.º 44/2004, datado de 11.3.2004, da Associação Nacional de Municípios 
Portugueses, remetendo, para conhecimento, despacho do Secretário de Estado do Ordenamento do 
Território, relativo à aplicação da Portaria n.º 1136/2001, de 25 de Setembro, sobre a 
vinculatividade ou não da mesma em relação aos novos planos municipais de ordenamento do 
território em elaboração ou a elaborar. 
 - Tomado conhecimento, devendo remeter-se cópia ao DPGU para considerar. (P.º 16/03) 
 

 * Ofício n.º 95, datado de 27.4.2004, da Junta de Freguesia de Ferrel, solicitando 
comparticipação na aquisição de uma viatura para serviço daquela junta, nos termos do protocolo 
anteriormente celebrado. 
 - Deliberado informar da disponibilidade para apoiar a aquisição de nova viatura e 
encarregar o Senhor Presidente de acordar os termos do apoio com a Junta de Freguesia. (P.º 28) 
 
 * Ofício n.º 5892, datado de 26.4.2004, do Instituto de Gestão Financeira e Patrimonial da 
Justiça, solicitando informação relativamente ao pedido efectuado para arrendamento de instalações 
para funcionamento da Conservatória do Registo Predial de Peniche. 
 - Deliberado informar do que já foi deliberado e remeter cópia das plantas conforme 
solicitado. (P.º 36/03) 
 
 * Carta n.º 13/04, datada de 16.3.2004, do Grupo Desportivo de Peniche, solicitando o 
fornecimento de material para o tratamento do relvado do estádio daquele Grupo Desportivo. 
 - Deliberado informar de que o subsídio que vem sendo concedido anualmente já se destina 
também a fazer face aos encargos com a manutenção do relvado, bem como à formação , como foi 
acordado com os dirigentes de então do GDP aquando da fixação do seu valor. (P.º 11/03) 
 
 * Carta n.º 43/D/04, datado 3.1.2004, da Associação dos Bombeiros Voluntários de Peniche, 
solicitando informação relativamente à utilização futura a dar ao recinto contíguo ao Quartel 
daquela Associação, local onde se instala o Festival “Sabores do Mar”. 
 - Deliberado deixar o assunto para apreciação em próxima reunião. (P.º 36/03) 
 
 * Carta n.º 260/2004, datada de 28.4.2004, da Pisoeste – EIM, remetendo ofício da 
Comissão Liquidatária da sociedade PICMAO, S.A. e nota de crédito, referente ao montante que 
coube a este Município pela liquidação e partilha da extinta sociedade. 
 - Tomado conhecimento e deliberado remeter à contabilidade para anotar e proceder à 
realização dos movimentos contabilísticos adequados e que traduzam a alteração patrimonial 
verificada. (P.º 35/01) 
  

* Carta, datada de 29.4.2004, da Senhora Ida Guilherme, solicitando apoio para a edição de 
um livro subordinado ao tema das rendas de bilros de Peniche, cujo lucro reverterá a favor do Lar 
de Santa Maria e da Cercipeniche. 
 - Deliberado informar de que a Câmara está disponível para adquirir 100 exemplares do 
livro. (P.º 17) 
 * Carta, datada de 3.5.2004, do Grupo Desportivo Atouguiense, solicitando a atribuição de 
um subsídio correspondente à despesa efectuada com o transporte de atletas em viatura municipal, 
nos dias 9, 17 e 18 de Abril último. 
 - Deliberado que o DEA preste informação sobre se o GDA já utilizou os benefícios 
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previstos no protocolo quanto a deslocações e se a importância pretendida excede o previsto no 
protocolo. (P.º 11/03) 
 
 * Ofício n.º 9785, datado de 5.5.2004, da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 
Regional de Lisboa e Vale do Tejo, prestando alguns esclarecimentos relativamente à ocupação de 
parcela de terreno de Domínio Público Marítimo pela empresa Gamboa – Desportos e Lazer, Lda. e 
sobre as candidaturas da Praia da Gamboa à Bandeira Azul. 
 - Deliberado que a DEA preste informação quanto às bases em que se fundamentou a 
candidatura e, face à mesma, a quem pertence a responsabilidade, se à Câmara, se à CCDR pela não 
aprovação. (P.º 16/01) 
 

A Câmara tomou, ainda, conhecimento da seguinte correspondência e expediente: 
 

* Ofício n.º 1619, datado de 20.4.2004, do Gabinete do Secretário de Estado das Obras 
Públicas, dando conhecimento da abertura de concurso público para a realização da empreitada para 
realização de uma pequena dragagem do porto de Peniche, conforme solicitado, e da data prevista 
para execução da mesma. (P.º 16/01) 

 

* Carta, datada de 2.4.2004, do Senhor João Nuno Bellegarde Bello Conceição, recusando a 
atribuição da Medalha de Mérito Municipal do Desporto, pelas razões que nela menciona. (P.º 17) 

 

* Circular n.º 66/2004, datada de 29.4.2004, da Associação Nacional de Municípios 
Portugueses, remetendo o 1.º Relatório intercalar relativo a um estudo efectuado sobre a criação de 
Parcerias Público-Privadas (PPP). (P.º 16/03) 

 
* Circular n.º 65/2004, datada de 26.4.2004, da Associação Nacional de Municípios 

Portugueses, prestando alguns esclarecimentos relativamente ao Decreto-Lei n.º 57/2002, de 11 de 
Março, que consignava a obrigatoriedade dos estabelecimentos de restauração e de bebidas 
existentes à data satisfazerem os requisitos previstos para o respectivo tipo, no prazo de dois anos, a 
contar da data da sua entrada em vigor. (P.º 16/03) 

 
* Email, datado de 23.4.2004, da Associação Nacional de Municípios Portugueses, 

remetendo documento sobre Turismo e Poder Local. (P.º 16/03) 
 
* Carta, datada de 3.5.2004, do Gabinete de Apoio aos Deputados do PCP ao Parlamento 

Europeu, remetendo a resposta à pergunta escrita apresentada pela Deputada do PCP ao Parlamento 
Europeu à Comissão das Comunidades Europeias sobre “Modernização da frota pesqueira 
portuguesa”. (P.º 17) 

 

* Carta n.º 543/C, datada de 3.5.2004, do Sindicato Nacional dos Trabalhadores da 
Administração Local – STAL, remetendo um pré-aviso de greve, marcada para o dia 19 de Maio de 
2004. (P.º 40/03) 

 

* Lista nominal dos agentes avençados ou prestadores de serviço a recibo verde, nesta 
Câmara Municipal, no mês de Abril de 2004. 

 

* Informação da DSET, datada de 6.5.2004, remetendo mapa discriminativo dos custos com 
a Rede de Transportes Escolares, relativo ao 2.º período do ano lectivo de 2003/2004. (P.º 43/DSET) 
LEGISLAÇÃO: 
 

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

 - Parecer n.º 59/2003, de 6 de Maio, da Procuradoria-Geral da República, relativo à 



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Acta da reunião de 10.05.2004 * Livro 92 * Fl.6 
 

isenção/pagamento de taxas pelas Autarquias ao Estado por serviços por este prestados (n.º 3 do 
artigo 33.º da Lei n.º 42/98 – Lei das Finanças Locais). 
 - Decreto-Lei n.º 104/2004, de 7 de Maio, que, no uso da autorização legislativa concedida 
pela Lei n.º 106/2003, de 10 de Dezembro, aprova um regime excepcional de reabilitação urbana 
para as zonas históricas e áreas críticas de recuperação e reconversão urbanística. 
 - Lei n.º 14/2004, de 8 de Maio, que cria as comissões municipais de defesa da floresta 
contra incêndios. 
 
REALIZAÇÃO DE PASSEIOS: 
 

 * Foram presentes os seguintes pedidos de autorização para a realização dos passeios a 
seguir indicados: 
 - Em nome da Associação Recreativa, Cultural e Desportiva de Ferrel, para um passeio 
cicloturístico, no próximo dia 30 de Maio, com partida em Ferrel, passagem pelo Béltico e Lagoa da 
Foz/Óbidos e chegada em Ferrel. (P.º 11/03) 
 - Em nome de Azimutte Zero, para um passeio todo terreno, no próximo dia 19 de Junho, 
por vias públicas deste concelho. (P.º 17) 
 - Deliberado autorizar a realização dos dois eventos. 
 
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS: 
 

 * Acompanhado de parecer da Junta de Freguesia de Serra d’ El-Rei, foi presente, para 
efeitos de visto, um pedido de horário de funcionamento, das 6 à 1 hora, para um estabelecimento 
de restauração, denominado “Snack-bar D.J.”, sito na Rua 4 de Agosto, n.º 37, em Serra d’ El-Rei, 
de que é proprietária Sara Isabel Correia Ascenção Silva. 
 - Deliberado que seja visado horário até à 1 hora, com validade até 31.5.2005. 
 
OBRAS MUNICIPAIS: 
 

 * Foi presente o mapa de trabalhos a realizar pelas brigadas municipais na quinzena de 10 a 
21 de Maio corrente. 
 - Tomado conhecimento. 
 
PATRIMÓNIO: 
 

Arrendamento de armazém: 
 

 * Foi presente uma informação dos serviços de fiscalização, dando conhecimento de que o 
armazém, sito no Largo da República, em Peniche, está a ser indevidamente utilizado pelo senhor 
Mário Carrasquinho, em virtude do seu anterior arrendatário, senhor Policarpo de Jesus Vaz, ter 
falecido. 
 - Dado o abuso da actual utilização, deliberado dar o arrendamento por terminado e oficiar 
ao senhor Mário Carrasquinho, notificando-o de que deve entregar a chave do edifício e este 
devoluto, no prazo de 15 dias, sob pena, não o fazendo, de a Câmara proceder à ocupação e remover 
o que se encontrar no edifício, não se responsabilizando por quaisquer prejuízos que daí possam 
resultar. (P.º 32/02) 
 
Aquisição de propriedade para construção de aterro para deposição de entulhos: 
 

 * Foi presente uma informação do Departamento de Energia e Ambiente, dando 
conhecimento da situação de saturação em que se encontra o aterro do Moinho Velho, sito em 
Ferrel, aconselhando o seu encerramento e propondo uma nova localização para a deposição de 
entulhos. 
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 - Deliberado, com o voto contrário dos senhores Vereadores António José Correia e Jorge 
Abrantes, oficiar ao proprietário  do prédio referido na informação, solicitando-lhe que informe se 
está disponível para a sua venda e, em caso afirmativo, a apresentação de proposta com o preço 
pretendido. (P.º 44/DSET) 
 
SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO: 
 

 * Foi presente uma informação dos serviços de fiscalização, acompanhado de parecer dos 
serviços jurídicos, dando conhecimento da existência de um portão de acesso para propriedade 
municipal, de que é proprietário o senhor José Inácio dos Santos António, sito no beco de São José, 
n.º 18, em Peniche. 
 - Deliberado que os serviços de fiscalização juntem fotografia(s) do interior do lote por 
forma a poder avaliar-se se o acesso automóvel à garagem, face às construções existentes, pode ser 
feito pela frente do lote. (P.º 62/98) 
 
REALIZAÇÃO DE ESPECTÁCULO DE TEATRO: 
 

 * Foi presente uma informação da técnica superior, Ângela Malheiros, propondo a 
realização de um novo espectáculo de teatro, com a peça “As coisas melhores são feitas no ar”, da 
Companhia “Andante”, em virtude da apresentação da peça “A Viagem”, agendada para o passado 
dia 24 de Abril, não se ter realizado por falta de público, acrescido de novos encargos. 
 - Deliberado concordar com a apresentação do espectáculo, conforme proposto, e autorizar o 
Senhor Presidente a efectuar as despesas correspondentes. (P.º 11/01) 
 
MOSTRA REGIONAL EM PENICHE: 
 

 * Foram presentes duas informações do técnico superior de turismo, propondo diverso apoio 
para a realização da Mostra Regional em Peniche, organizada pela Escola Superior de Tecnologia 
do Mar, nomeadamente a oferta de um lanche na Cantina da Câmara Municipal aos participantes no 
evento, o transporte e montagem de stands, a cedência de palco, mesas e cadeiras e a presença de 
um vigilante. 
 - Deliberado conceder o apoio proposto. 
 
CAMPANHA DE SENSIBILIZAÇÃO “VAMOS TORNAR PENICHE NO CONCELHO MAIS 
LIMPO DO OESTE”: 
 

 * Foi presente uma informação da DASU, dando conhecimento de que se encontra por 
liquidar o subsídio solicitado pela Associação Juvenil de Peniche para a organização da campanha 
referida em epígrafe, que, por lapso, não comunicaram ao executivo camarário. 
 - Deliberado conceder à Associação Juvenil de Peniche um subsídio no valor de 2.000,00 � 
para o fim referido. (P.º 23/DASU) 
 
VEDAÇÃO DE CAMINHO: 
 
 * Foi presente uma informação dos serviços de fiscalização, dando conhecimento que o 
senhor Daniel Martins não deu cumprimento ao mandato de notificação para proceder à reposição 
do antigo caminho que existia a norte da Herdade dos Salgados, junto ao muro da Balealcoop. 
 - Deliberado que o DOM promova a execução do mandato de notificação, removendo a 
vedação na parte em que veda e impede a utilização do caminho público.  
 
EMPREITADA DE “ARRANJOS DOS ESPAÇOS EXTERIORES ENVOLVENTES ÀS 
PISCINAS MUNICIPAIS E AO BAIRRO FUNDAÇÃO SALAZAR”: 
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 * Foi presente uma informação conjunta do DOM e do DPOI, propondo um conjunto de 
obras de melhoramentos das acessibilidades em toda a área de intervenção da obra referida em 
epígrafe. 
 - Deliberado concordar com a proposta dos serviços, devendo dar-se-lhe execução. (P.º 
294/DOM) 
 
 * Foi ainda presente uma informação do DOM, apresentando listagens de trabalhos a mais e 
a menos, assim como novos preços unitários propostos pelo empreiteiro, relativos à empreitada 
referida em epígrafe, visto se ter verificado a necessidade de se proceder a alterações ao projecto de 
abastecimento de água. 
 - Deliberado aprovar a alteração ao projecto elaborado pelos SMAS e adjudicar à firma 
Asibel – Construções, S.A., trabalhos a mais por conta da referida empreitada, no valor de 
10.840,85 �, que corresponde à diferença entre o valor dos novos trabalhos (13.020,29 �) abatido 
dos inicialmente previstos da mesma espécie (2.179,44 �) e de harmonia com a listagem de 
trabalhos e de preços unitários apresentados pela adjudicatária e os serviços municipais. 
 Deliberado ainda, dada a urgência, dar ordem ao adjudicatário para promover a execução da 
alteração. 
 
VIABILIDADE DE CONSTRUÇÃO: 
 

 * Foi presente e apreciado o pedido de informação, em nome de Maria de Lurdes Sales 
Matos Bilhau de Oliveira & Outros, acerca da viabilidade de construção de um condomínio, nas 
ruas da Esperança e da Alegria, em Peniche. 
 - Deliberado informar de que deve reformular o estudo de harmonia com as orientações 
constantes das informações da DPUO e DPOI. 
 
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 601/03, em nome da Cercipeniche, para proceder a alteração/ampliação das suas 
instalações, situadas na Rua Eng.º Adelino Amaro da Costa, em Peniche. 
 - Deliberado deferir o pedido de licenciamento e de isenção de taxas e proceder ao 
levantamento do embargo simultaneamente com a emissão do alvará de licença. O Senhor Vereador 
António José Correia não participou na apreciação e votação deste assunto. 
  

* Proc.ºs N.ºs 89/04 e 88/04, em nome de António José Franco Correia Neves, para proceder 
a alterações no decurso da obra de construção de duas moradias bifamiliares, no Sítio dos Moinhos, 
Lote A e B, respectivamente, no Portinho Areia Norte, em Peniche, já presentes em reuniões 
anteriores. 
 - Tomado conhecimento das cópias do livro de obras de cada um dos processos e, uma vez 
que a desconformidade das obras respeita apenas à elevação do sótão, deliberado levantar o 
embargo às obras, mas apenas quanto ao rés-do-chão e até à lage do tecto do primeiro andar. 
VOTO DE FELICITAÇÕES: 
 

 Na sequência das intervenções feitas no período de Antes da Ordem do Dia, o Senhor 
Vereador Jorge Abrantes propôs e foi aprovado um voto de felicitações à Cercipeniche pela 
atribuição da Medalha da Ordem da Instrução Pública por sua Excelência o Presidente da 
República, na cerimónia de encerramento da Semana da Educação, que se realizou no passado dia 8 
de Maio, na Casa de Serralves, no Porto. 
 É uma condecoração que engrandece a CERCI e o Município de Peniche, numa altura em 
que é indispensável qualificar mais os nossos jovens e adultos para garantir a sustentabilidade dos 
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postos de trabalho e a aproximação de Portugal aos padrões europeus de formação e qualificação 
profissional. 
 

CONCESSÃO DA EXPLORAÇÃO DO CASTELINHO DA BERLENGA: 
 

 Considerando a deliberação tomada em reunião de 1.3.2004, que prorrogou a concessão do 
pavilhão “Mar & Sol”, da Berlenga, para o corrente ano, e a conveniência de dar tratamento igual à 
concessão do Castelinho, para que as novas concessões sejam estudadas e feitas em conjunto, a 
Câmara deliberou, à semelhança do que já havia feito em 5.5.2003, prorrogar a concessão da 
exploração do Castelinho da Berlenga, de que é concessionária Maria Alice Caetano Gomes 
Francisco, para a época balnear do corrente ano, mantendo-se as condições do ano de 2003, 
devendo proceder à entrega das chaves e do edifício totalmente devoluto até 31.10.2004. 
 

ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS – CONCESSÃO DE SUBSÍDIO: 
 

Considerando que a Associação dos Bombeiros Voluntários de Peniche celebra, no corrente 
ano, o seu 75.º aniversário, a Câmara deliberou conceder-lhe um subsídio de 7.500 euros, como 
comparticipação nas despesas a efectuar com as manifestações com que se vai assinalar a 
efeméride.  
 

REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA DA AV.ª MONSENHOR MANUEL BASTOS DE SOUSA: 
 

No início da reunião, os arquitectos Álvaro Manso e Carlos Dias fizeram a apresentação do estudo 
que estão a elaborar, para requalificação urbanística da Avenida Monsenhor Manuel Bastos de Sousa, em 
Peniche, tendo sido deliberado dar a concordância ao estudo e prosseguimento do mesmo, cuja 
apresentação do projecto definitivo se prevê para o final do corrente mês. 
 
FÁBRICA DE FARINHA DE PEIXE: 
 

 Também no início da reunião, o Eng.º Nuno Carvalho explicou à Câmara as condições em que se 
processou a vistoria à fábrica de farinha de peixe, promovida pela DRARO, a qual visava a concessão de 
licença de exploração industrial. 
 

ENCERRAMENTO: 
 

 Sendo vinte e uma horas 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. 
 


