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ACTA N.º 3/2004 
 

          ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 
          REALIZADA NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2004: 
 

 Aos doze dias do mês de Janeiro 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, Clara 
Maria Bruno Filipe e Emídio Manuel Tavares Barradas, Vereadores, reuniu, ordinariamente, a 
Câmara Municipal de Peniche. 
 Não compareceu à reunião o Senhor Vereador Jorge Serafim Silva Abrantes. 
 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 Vereador António José Correia: 
 - Informou ter verificado que foram já corrigidas algumas situações quanto à sinalização 
do IP6, no troço em obras, mas que existem aspectos ainda a corrigir, tornando-se necessário 
tomar uma decisão quanto à via paralela a sul. O Senhor Presidente deu conhecimento da reunião 
que fez com o Eng.º Carlos Sousa do IEP sobre o assunto, o que levou às correcções introduzidas 
e informou da existência de normas que impedem que o nome de Atouguia da Baleia possa ser 
escrito nas placas completo, não sendo possível melhorar, para já, o caminho paralelo, por o IEP 
ainda ir ali a intervir para colocação de barreiras acústicas; 
 - Solicitou explicações sobre o ponto da situação quanto a construção de uma antena no 
Outeiro da Aroeira, na Consolação, uma vez que se lhe afigura haver alterações na topografia 
local. O Senhor Presidente informou de que já mandara a fiscalização verificar; 
 - Propôs uma visita à marginal norte, ao local onde ocorreu um acidente, em Novembro 
de 2001, a fim de se estudar as protecções a colocar. O Senhor Presidente informou de que se 
aguarda que o GAT de Caldas da Rainha proceda ao levantamento topográfico da zona, com 
vista à deslocação da via; 
 - Solicitou esclarecimentos sobre as obras de construção da rotunda, no Largo do 
Município, e a eventual deslocação do pelourinho. Apreciadas as diversas hipóteses de arranjo 
do Largo e da rotunda, a Câmara deliberou manter o pelourinho no local em que se encontra e 
que o interior da rotunda seja objecto de um arranjo provisório, até ser aprovada solução 
definitiva; 
 - Propôs que os serviços elaborem informação sobre os processos pendentes para a 
regularização de obras executadas e outras pretensões na zona do Visconde, na qual se faça o 
ponto da situação quanto a cada uma das situações e com vista a que se possa proceder à 
apreciação daqueles processos; 
 - Solicitou informação quanto a uma reunião havida com o IPTM, em que participaram 
alguns Vereadores e os critérios para que não tivesse sido dado conhecimento a todos os 
membros da Câmara. O Senhor Presidente esclareceu que a reunião não foi promovida pela 
Câmara, mas sim pelas organizações de produtores e de que só tomou conhecimento na véspera, 
pelo que participaram nela os membros que constituem o Conselho de Administração dos SMAS 
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e na sequência da sua própria reunião. Informou de que os assuntos tratados foram as 
infraestruturas de terra e as obras no fosso. 
 
 Senhor Vereador Vítor Mamede: 
 Deu conhecimento da sua participação, no dia 9, na reunião de parceiros do projecto 
“Porto Mais Seguro” e início do funcionamento da respectiva equipa de rua de Peniche sobre a 
toxicodependência. 
 
 Senhor Vice-Presidente da Câmara: 
 Informou da sua participação, no passado dia 10, no encerramento do Natal Penicheiro, 
tendo informado das lembranças oferecidas pelo Grupo de Ensaio do BCP que participou no 
espectáculo realizado. 
 
 Senhor Presidente da Câmara: 
 Deu conhecimento da sua participação nas seguintes reuniões e eventos: 
 - Dia 8, reunião do Conselho de Administração dos SMAS; 
 - Dia 9, reunião com o responsável do IEP pelas obras do IP6 e outra de coordenação de 
chefias dos serviços municipais; 
 - Dia 11, cerimónia de promessa do Grupo de Escuteiros de Atouguia da Baleia; 
 Informou, ainda, das seguintes reuniões que tem agendadas: 
 - Dia 13, com a IDAL, sobre as águas residuais; 
 - Dia 14, com os técnicos do Gabinete Ventura da Cruz, sobre os planos de urbanização 
de Atouguia da Baleia e Serra d’ El-Rei, em que estará o Senhor Vice-Presidente, por ele ter na 
mesma data reuniões na AMO; 
 - Dia 15, com moradores do Baleal, sobre o trânsito, e uma outra com a comissão de 
acompanhamento do projecto do fosso da muralha; 
 - Dia 16, integrado na representação da AMO, com o Senhor Secretário de Estado das 
Obras Públicas e equipa que está a elaborar para aquela Secretaria de Estado o estudo sobre a 
gestão dos portos. 
 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
 

ACTAS DE REUNIÕES ANTERIORES: 
 

 Foram presentes e assinadas as actas das reuniões camarárias realizadas nos dias cinco e 
sete de Janeiro 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 nove de Janeiro corrente, tendo a Câmara verificado e aprovado 
os saldos de, respectivamente: 
 Câmara Municipal (de operações orçamentais): 236.205,34 � (duzentos e trinta e seis mil 
duzentos e cinco euros e trinta e quatro cêntimos). 
 Câmara Municipal (de operações não orçamentais): 189.079,91 � (cento e oitenta e nove 
mil setenta e nove euros e noventa e um cêntimos). 
 Serviços Municipalizados (de operações orçamentais): 757.356,16 � (setecentos e 
cinquenta e sete mil trezentos e cinquenta e seis euros e dezasseis cêntimos). 
 Serviços Municipalizados (de operações não orçamentais): 246.844,38 � (duzentos e 
quarenta e seis mil oitocentos e quarenta e quatro euros e trinta e oito cêntimos). 
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CORRESPONDÊNCIA: 
 

 Foi presente e apreciada a seguinte correspondência: 
 

 * Ofício n.º 1432/03, datado de 18.12.2003, do Governo Civil do Distrito de Leiria, 
solicitando a indicação de instituição que represente este concelho na Comissão Distrital para o 
Ano Internacional da Família. 
 - Deliberado indicar o Centro de Solidariedade e Cultura de Peniche, para representar o 
concelho na Comissão. (P.º 24) 
 
 * Ofício n.º 677/03, datado de 2.10.2003, da Junta de Freguesia de Serra d’ El-Rei, 
solicitando a atribuição de um subsídio para comparticipação nas obras de construção do 
Polidesportivo daquela Junta de Freguesia. 
 - Deliberado conceder à Junta de Freguesia um subsídio de 10.000,00 �, como 
comparticipação nas obras a executar , a processar por despesas de capital e por duas vezes, à 
medida que haja disponibilidades financeiras. (P.º 28) 
 

* Ofício n.º 766/03, datado de 2.12.2003, da Junta de Freguesia de Serra d’ El-Rei, 
solicitando a atribuição de um subsídio para pagamento de despesa efectuada com a iluminação 
de Natal naquela Vila. 

- Deliberado informar de que não é viável conceder o apoio solicitado, quer por não 
existir verba no orçamento para esse efeito, quer por representar uma discriminação em relação 
às demais Juntas de Freguesia, às quais não foi concedido qualquer apoio para este efeito, além 
de que a Câmara não tomou conhecimento prévio ou assumiu compromissos quanto aos 
trabalhos em questão. (P.º 28) 

 
* Carta, datada de 4.12.2003, da Sociedade Columbófila de Peniche, solicitando a 

cedência de transporte para os dias 24 e 31 de Janeiro corrente e 7, 14, 21 e 28 de Fevereiro 
próximo para a realização de treinos dos pombos correios inseridos na campanha que agora se 
inicia. 

- Deliberado dispensar o apoio nos termos em que o tem sido nos anos anteriores, 
devendo as despesas do motorista serem suportadas pela Sociedade Columbófila. (P.º 11/03) 

 
* Carta, datada de 5.1.2003, da Associação Portuguesa de Taekwon-do do Oeste, 

solicitando apoio financeiro e logístico, conforme indica, para a realização da II Gala de 
Taekwon-do Cidade de Peniche 2004, de carácter solidário, que terá lugar no próximo dia 3 de 
Abril. 

- Deliberado conceder o apoio solicitado. (P.º 11/03) 
 
* Carta, datada de 23.12.2003, da Serrana - Associação Desportiva, Cultural e Recreativa 

de Serra d’ El-Rei, solicitando a cedência do Pavilhão Gimnodesportivo da Escola D. Luís de 
Ataíde, nos próximos dias 27, 28 e 29 de Fevereiro, para a realização do Campeonato Regional 
de Duplo Mini e Tumbling, assim como o transporte de material de e para Leiria. 

- Deliberado satisfazer. (P.º 11/03) 
 
* Carta, registada nos n/ serviços em 17.11.2003, da Team Atlantic, solicitando 

autorização e apoio logístico para a realização da 2.ª Concentração Tuning de Peniche, a realizar 
no próximos dias 8 e 9 de Maio. 

- Deliberado autorizar a realização da concentração e dispensar o apoio, nas condições de 
2003, devendo ser assegurada a vigilância e o acompanhamento para esse ano exigido (PSP e 
Bombeiros). (P.º 19) 
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* Carta, datada de 20.12.2003, da Associação Juvenil Salvator Mundi da Paróquia do 
Bombarral, solicitando a cedência e montagem de palco no Pavilhão Desportivo Municipal do 
Bombarral, para a realização do 11.º Festival da Canção Cristão dos Jovens da Vigaria Cadaval-      
-Bombarral, no próximo dia 28 de Fevereiro. 

- Deliberado dispensar o apoio solicitado, de que se deverá dar conhecimento às Câmaras 
Municipais de Bombarral e Cadaval. (P.º 17) 

 
A Câmara tomou conhecimento, ainda, da seguinte correspondência e expediente: 
 
* Carta, datada de 29.12.2003, da empresa Águas do Oeste, S.A., convocando para uma 

Assembleia Geral Extraordinária, a fim de se deliberar sobre o aumento do capital social daquela 
empresa. (P.º 35/01) 

 
* Despacho, datado de 6.1.2004, do Senhor Presidente da Câmara, dirigido aos dirigentes 

municipais para que sejam fornecidos, até às 12 de Sexta-feira, anterior à reunião camarária, e 
colocados na pasta dos documentos destinados à mesma, os elementos sujeitos a apreciação 
camarária. 

 
LEGISLAÇÃO: 
 

 A Câmara tomou conhecimento da seguinte legislação, recentemente publicada no Diário 
da República: 
 
 - Decreto-Lei n.º 3/2004, de 3 de Janeiro, que estabelece o regime jurídico a que fica 
sujeito o licenciamento da instalação e da exploração dos centros integrados de recuperação, 
valorização e eliminação de resíduos perigosos (CIRVER); 
 - Portaria n.º 2/2004, de 5 de Janeiro, que regulamenta características e normas de 
identificação dos veículos a utilizar na actividade de transportes em táxi; 
 - Decreto-Lei n.º 4/2004, que isenta de tributação emolumentar todos os actos notariais e 
de registo decorrentes do processo de extinção de sociedades comerciais que tenham por objecto 
o exercício da actividade de transportes em táxi, bem como o registo do início de actividade sob 
as formas de empresário em nome individual ou de estabelecimento individual de 
responsabilidade limitada; 
 - Decreto-Lei n.º 6/2004, de 6 de Janeiro, que estabelece o regime de revisão de preços 
das empreitadas de obras públicas e de obras particulares e de aquisição de bens e serviços. 
 
PATRIMÓNIO: 
 
Alienação de terrenos: 
 
 * Foi novamente presente um requerimento, em nome de José Antunes Soares, 
solicitando a alienação de uma parcela de terreno, sita na Rua de São João, em Ferrel. 
 - Deliberado rectificar a deliberação de 24.11.2003, no sentido de que a parcela a alienar 
tem a área de 513 m2. (P.º 32/03) 
 
Habitação social – rendas em atraso: 
 
 * Informação, da técnica superior de serviço social, dando conhecimento do valor em 
dívida, relativo a rendas de casa em atraso, contraído pela Senhora Madalena Ascensão Costa, 
titular do fogo n.º 40, do Bairro do Calvário, em Peniche, e solicitando que lhe sejam perdoados 
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os juros, a fim da mesma poder proceder ao seu pagamento, em virtude da falta de cumprimento 
da titular se dever a problemas ligados com o consumo de estupefacientes. 
 - Deliberado dispensar a inquilina do pagamento dos juros, se cumprir o plano de 
pagamento das verbas em atraso estabelecido e prescindir de qualquer indemnização pela 
inutilização dos electrodomésticos e mobiliário aquando da desinfestação. 
 
Habitação social – actualização de rendas: 
 

 * Informação, da técnica superior de serviço social, apresentando novos valores 
calculados para actualização do valor de renda do fogo, sito no Edifício Coosofi, A, 7.º frente, 
em Peniche, de que é titular o Senhor José Augusto Ricardo Bem, em virtude do rendimento 
mensal do seu agregado familiar ter diminuído.  
 - Deliberado estabelecer a nova renda em 116,56 �. 
 
TRANSPORTES ESCOLARES: 
 

 * Foi presente um requerimento, em nome de Maria Inês dos Santos Marçalo, solicitando 
a comparticipação nos encargos com a utilização de transportes públicos, a fim de poder 
frequentar o curso em que se encontra matriculada em Caldas da Rainha, em virtude do mesmo 
não ser ministrado na Escola Secundária de Peniche. 
 - Deliberado deferir. (P.º 13/04) 
 
TOPONÍMIA: 
 

* Foi presente o ofício n.º 368, datado de 31.12.2003, da Junta de Freguesia de Atouguia 
da Baleia, propondo a atribuição do nome de Travessa S. Leonardo à artéria que nasce na Rua 
Nossa Senhora da Ascensão e segue em direcção ao Poente, no Casal Faísca. 
 - Deliberado atribuir o nome conforme proposto. (P.º 18/03) 
 
PROJECTO DESAFIO DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO: 
 

 * Elaborado pela Divisão de Acção Socio-Cultural, foi presente o projecto referido em 
epígrafe, o qual visa, essencialmente, proporcionar aos alunos do 1.º ciclo do Ensino Básico do 
concelho desenvolver, durante o dia, novas actividades físicas e desportivas. 
 - Deliberado aprovar. 
 
MUSEU MUNICIPAL DE PENICHE: 
 

 * Foi presente a informação n.º 3/2004, do Museu Municipal de Peniche, propondo a 
apresentação junto do Ministério das Cidades, Ordenamento do Território e Ambiente de uma 
proposta de classificação do sítio da Ponta do Trovão, em Peniche, enquanto Monumento 
Natural. 
 - Deliberado dar a aprovação de princípio à apresentação da candidatura, devendo a 
mesma, depois de concluída, ser apresentada à Câmara, para aprovação, acompanhada de 
informação sobre as implicações que resultarão da classificação de património geológico. 
 
ACÇÃO SOCIAL: 
 

 * Elaborado pela equipa de Acção Social do Município, foi presente o plano de 
actividades para 2004, no qual se congregam as diversas iniciativas a desenvolver, no âmbito do 
Serviço de Acção Social, Habitação e Solidariedade. 
 - Deliberado aprovar. 
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BIBIOTECA MUNICIPAL: 
 
 * Elaborado pela técnica superior, Ângela Malheiros, foi presente o plano de actividades 
para o 1.º quadrimestre de 2004, no qual se prevêem quais as actividades a desenvolver na 
biblioteca municipal e quais os seus encargos financeiros. 
 - Deliberado aprovar o plano na parte respeitante aos meses de Janeiro e Fevereiro e 
autorizar o pagamento das correspondentes despesas, devendo oportunamente ser reapreciado 
quanto aos meses de Março e Abril. 
 
LOTEAMENTOS: 
 
 * Foi novamente presente o processo de loteamento n.º 26 A/92-Lot/DHU, em nome de 
Nis 8, para proceder a alterações no loteamento de uma propriedade, sita na Prageira, já presente 
em reuniões anteriores e acompanhado agora de novos desenhos. 
 - Deliberado confirmar a aprovação de 8.9.2003 e aprovar a planta de implantação e 
planta da cave, na qual se prevê a existência de 55 lugares de estacionamento para utilização 
pública, embora de propriedade privada, devendo, em fase de projecto de execução, ser invertido 
o circuito de entrada e saída de viaturas na cave, que deverá fazer-se de poente para nascente. 
 
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 605/03, em nome de Guilhermina do Carmo Eusébio Marnoto, para proceder 
à colocação de cobertura com placa numa propriedade, situada na Rua das Marés, n.º 15, R/c, em 
Peniche. 
 - Deliberado que os serviços verifiquem e informem se o edifício onde se pretende 
construir a placa se encontra licenciado. 
 
 * Proc.º N.º 432/03, em nome de Profresco – Produtos Alimentares, Lda., para proceder à 
ampliação de unidade comercial, sita na Zona Industrial Norte/Abalo, em Peniche. 
 - Deliberado indeferir, por contrariar o disposto no PDM (n.º 3.1 do artigo 16.º). 
 
 * Proc.º N.º 633/02, em nome de José Maria Conceição Dourado, para construção de um 
edifício para habitação e comércio, sito na Avenida do Mar e Rua António Cervantes, em 
Peniche, já presente em reuniões anteriores. 
 - Face à disponibilidade demonstrada pelo requerente para harmonizar o projecto com a 
realidade e tendo-se prontificado a fazê-lo de imediato, deliberado revogar o n.º 4 da deliberação 
de 7.1.2004, não se fazendo comunicação ao IPPAR das deliberações tomadas naquela reunião. 
 
CLUBE NAVAL DE PENICHE: 
 
 Na sequência do deliberado em anterior reunião, estiveram presentes três elementos da 
direcção do Clube Naval de Peniche, os quais informaram da situação em que se encontra a 
elaboração do projecto para a construção da sua sede, na área do porto, tendo sido trocadas ideias 
sobre a melhor forma de concretização da obra a curto prazo, desde que obtidos os necessários 
meios financeiros, bem como a forma de reduzir os riscos de acidente nas actuais instalações, 
face às condições de precaridade do edifício constantes do auto de vistoria efectuada. 
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ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO: 
 

 Foi novamente presente a proposta de organização dos serviços de fiscalização do 
Município elaborada pelo DPGU. A Câmara deliberou aprová-la, devendo o Senhor Presidente 
promover a sua implementação faseada. 
 
COMUNIDADE/ÁREA URBANA DO OESTE: 
 

 Na sequência de apreciações já feitas sobre o assunto em anteriores reuniões, foram 
presentes as seguintes propostas: 
 

 Apresentada pelos membros do Partido Socialista (Proposta A): 
  

“- Considerando a nova legislação sobre a constituição das Áreas Metropolitanas; 
 - Considerando que o Município de Peniche participa como associado da Associação de 
Municípios do Oeste há cerca de quinze anos; 
 - Considerando a existência de uma vontade colectiva dos Municípios do Oeste na 
constituição da Comunidade Urbana do Oeste/Área Metropolitana do Oeste; 
 - Considerando as novas exigências na gestão autárquica na busca de soluções 
supramunicipais de desenvolvimento estratégico e para resposta às legítimas aspirações dos 
cidadãos; 
 - Considerando, finalmente, que o Município de Peniche só poderá ganhar com a 
participação na gestão supramunicipal das competências previstas na legislação sobre as Áreas 
Metropolitanas; 
 - Considerando que compete à Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara, aprovar 
a adesão do Município, que, se, para o efeito assim o entender, poderá promover 
esclarecimentos públicos que se considere necessários para a sua decisão, mostrando-se a 
Câmara disponível para colaborar nessas diligências; 
 propomos a adesão do Município de Peniche à Comunidade Urbana do Oeste/Área 
Metropolitana do Oeste. 
 Peniche, 5 de Janeiro de 2004”. 
 
 Apresentada pelo Senhor Vereador António José Correia (Proposta B): 
  

“Apreciação do Regime de criação, Quadro de atribuições e competências das Grandes 
Áreas Metropolitanas e Comunidades Urbanas e o funcionamento dos seus órgãos. 
 De acordo com a orientação resultante da reunião de 24 de Outubro de 2003 da 
Assembleia Municipal de Peniche, os Srs. Presidentes da Câmara e da Assembleia Municipal de 
Peniche deverão procurar alcançar uma área de convergência mínima entre aqueles dois 
órgãos, no que respeita ao assunto mencionado supra, para o que se afigura indispensável a 
realização de debate público sobre o tema, envolvendo técnicos, agentes políticos e todos os 
interessados. 
 Nestes termos, os Vereadores da CDU na Câmara Municipal de Peniche apresentam a 
seguinte proposta: 
 1.- Que o Município de Peniche proceda, no âmbito das suas competências, à 
informação da população sobre o tema em epígrafe, para tanto procedendo nomeadamente à 
realização de debates públicos, nos termos acima referidos. 
 2.- Que a informação da população mencionada no ponto antecedente seja 
necessariamente prévia a qualquer deliberação da Câmara Municipal de Peniche sobre o 
mesmo tema. 
 Peniche, 12 de Janeiro de 2004”. 
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 Apreciadas e submetidas a votação, verificou-se ter sido aprovada a proposta A, com 5 
votos (PS e PSD), tendo a proposta B recebido um voto (CDU). 
 
CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS DE MANEIO: 
 
 A Câmara deliberou que o fundo de maneio que se encontra constituído a favor do chefe 
da Divisão Administrativa, José António Souza Parracho, passe a incluir a importância de 200,00 
�, com a classificação económica 02.01.02.01 (gasolina). 
 
DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA: 
 
 Tendo tomado conhecimento de que a Junta de Freguesia de Ferrel havia prorrogado o 
contrato a termo certo, até 19.1.2005, com Patrícia Adão Oliveira, para acompanhamento 
individualizado de duas crianças da escola, a Câmara deliberou delegar no Senhor Presidente a 
competência para, mensalmente, autorizar a transferência para aquela freguesia da importância 
por ela despendida com aquela trabalhadora até 19 de Janeiro do próximo ano. 
 
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 
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.
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