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ACTA N.º 7/2004
ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE,
REALIZADA NO DIA 9 DE FEVEREIRO DE 2004:
Aos nove dias do mês de Fevereiro 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 quarenta e cinco
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, intervieram os seguintes membros da Câmara, sobre
os assuntos e pela forma que se indicam:
Senhor Vereador Vítor Mamede:
- Deu conhecimento de que já foram enviados os ofícios a convidar as diversas
personalidades a apresentarem os seus depoimentos a incluir no livro “30 anos, 30 memórias”;
- Informou de que se realizou, no passado dia 3, a reunião mensal da equipa da acção
social que recebeu a equipa de Rua Porto Mais Seguro;
- Deu conhecimento do início de execução, na passada sexta-feira, do plano de actividades
cultural.
Senhor Presidente da Câmara:
Informou da sua participação nas seguintes reuniões e eventos:
- Dia 2 de Fevereiro, participação, em representação da Câmara, no Conselho Regional
dos Portos do Centro, dando conta dos assuntos ali tratados, nomeadamente do regime de gestão
dos portos e das obras programadas para o porto de Peniche;
- Dia 5 de Fevereiro, reunião com o Subdirector-Geral das Alfândegas e visita às novas
instalações daqueles serviços, em Peniche, cuja 1.ª fase das obras de adaptação se prevê estejam
concluídas em Março ou Abril próximos, prevendo-se que ali passem a realizar-se todos os
leilões;
- Dia 6 de Fevereiro, reunião da assembleia intermunicipal da AMO, que tratou das Águas
do Oeste e dos Estatutos da Comurboeste e ainda da criação da empresa de tratamento dos
efluentes das suiniculturas, dando conta da prevista participação no capital social.
O Senhor Presidente deu conhecimento da não realização, contrariamente ao previsto e por
impossibilidade da equipa projectista, das reuniões, programadas para os dias 5 e 6 do mês em
curso, para tratar dos planos de urbanização de Atouguia da Baleia e Serra d’ El-Rei, tendo sido
marcada nova reunião para o próximo dia 13.
O Senhor Presidente deu também conhecimento de que, amanhã, pelas 14 horas, entrará
em pleno funcionamento o troço do IP6 entre Peniche e o Alto da Seixeira.
O Senhor Presidente informou ainda a Câmara do falecimento do trabalhador do
Município, Luís Álvaro Mendes, e do membro da Assembleia de Freguesia de Ferrel, Vasco
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Pereira Torres, tendo proposto que se apresentem condolências à família e, neste último caso,
também àquela Assembleia, com o que a Câmara concordou.
Senhor Vereador António José Correia:
- Perguntou qual a evolução do assunto relacionado com a construção da Pousada de
Peniche, visto ter terminado, no final do mês, o prazo do compromisso assumido pelo Senhor
Secretário de Estado do Turismo para transmitir as suas informações. O Senhor Presidente
informou de que não recebera qualquer comunicação e de que iria fazer contacto para o efeito;
- Perguntou, também, qual a evolução da situação da construção para colocação de antena
de telecomunicações no Botado – Consolação. O Senhor Presidente esclareceu que os trabalhos
estão embargados e que a TMN não tem autorização, pelo que a EDP foi já informada de que não
deveria proceder à ligação à rede eléctrica;
- Aludiu à participação do Senhor Presidente no Conselho Regional dos Portos do Centro,
mostrando a sua concordância com tal participação e dizendo não subscrever a pretensão
apresentada noutra reunião em que se propunha a ausência das instituições de Peniche nas
reuniões daquele Conselho. Deu conhecimento da informação ali prestada de que o projecto de
recuperação do molhe oeste está em elaboração e de que o concurso para as obras deverá ser
aberto no próximo ano;
- Solicitou que lhe seja fornecida cópia do mapa do pessoal integrado nos quadros do
Município.
PERÍODO DA ORDEM DO DIA
ACTAS DE REUNIÕES ANTERIORES:
Foi presente e assinada a acta da reunião camarária realizada no dia dois de Fevereiro
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 seis de Fevereiro corrente, tendo a Câmara verificado e aprovado
os saldos de, respectivamente:
Câmara Municipal (de operações orçamentais): 279.606,39 (duzentos e setenta e nove
mil seiscentos e seis euros e trinta e nove cêntimos).
Câmara Municipal (de operações não orçamentais): 205.743,74 (duzentos e cinco mil
setecentos e quarenta e três euros e setenta e quatro cêntimos).
Serviços Municipalizados (de operações orçamentais): 1.012.121,65 (um milhão doze
mil cento e vinte e um euros e sessenta e cinco cêntimos).
Serviços Municipalizados (de operações não orçamentais): 210.674,84 (duzentos e dez
mil seiscentos e setenta e quatro euros e oitenta e quatro 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, bem como dos mapas de execução orçamental, relativos ao mês transacto.
CORRESPONDÊNCIA:
Foi presente e apreciada a seguinte correspondência:
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* Carta, com a ref.ª 1/2004, datada de 181.2004, da Associação de Motociclismo de
Peniche, solicitando autorização e apoio logístico para a realização do 4.º Passeio Moto 4 Oeste
2004, a levar a cabo no próximo dia 15 de Fevereiro, já presente em reunião anterior e
acompanhado agora de informação da DASU.
- Deliberado autorizar e conceder o apoio logístico referido na informação da DASU e,
quanto à viatura, autorizar a utilização da viatura Toyota Dina só para o transporte de mesas e
pelo tempo indispensável, devendo regressar ao local de recolha logo que feito esse transporte.
(P.º 11/03)
* Fax, datado de 30.1.2004, da Junta de Freguesia de Serra d’ El-Rei, acusando a recepção
do projecto de texto de protocolo a celebrar sobre a criação e funcionamento da Casa Museu
daquela freguesia, apresentando uma sugestão para alteração da cláusula 2.º do respectivo
protocolo.
- Deliberado acrescentar à cláusula 2.ª do protocolo a celebrar um número 3 com a
seguinte redacção:
“3 – A Junta de Freguesia poderá, mediante prévio parecer favorável da Câmara
Municipal, conceder a gestão da Casa Museu a outra entidade.” (P.º 28)
* Carta, com a ref.ª 02/04, datada de 28.1.2004, do Clube TID – Ttracção Integral do
Oeste, solicitando a emissão de parecer sobre a sua pretensão em realizar, no próximo dia 28 de
Fevereiro, o passeio de todo-terreno “Por Terras da Rainha V”, a decorrer no troço de ligação
Caldas da Rainha/Óbidos/Peniche.
- Deliberado dar parecer favorável. (P.º 17)
* Carta, com a ref.ª SG/2004, datada de 2.2.2004, da Associação de Educação Física,
Cultural e Recreativa Penichense, remetendo recibo relativo à manutenção do ginásio e sala de
apoio à escola n.º 1 e 3.
- Deliberado conceder à Associação de Educação Física, Cultural e Recreativa Penichense
um subsídio de 431,28 . (P.º 23/01)
* Carta n.º 139, datada de 28.1.2004, da Escola EB 2,3 de Atouguia da Baleia, informando
da possibilidade em assegurar a colocação de um animador de Renda de Bilros naquela escola e
solicitando a atribuição de apoio financeiro, de modo a facilitar essa manutenção.
- Deliberado conceder à Associação de Pais da Escola EB 2,3 de Atouguia da Baleia um
subsídio de 914,00
para o efeito, ficando o Senhor Presidente autorizado a efectuar o
pagamento faseadamente. (P.º 13/01)
* Carta, registada nos n/ serviços em 5.2.2004, do Senhor Victor José Bernardo Martins,
apresentando propostas para venda do imóvel de que é proprietário, situado no Largo do Bom
Jesus, nos Bolhos, a fim de se proceder ao arranjo urbanístico do local.
- Deliberado que o DPGU preste a sua informação sobre os preços propostos. (P.º R
1609/03)
* Carta, datada de 3.2.2004, da Associação Comercial, Industrial e de Serviços do
Concelho de Peniche, solicitando o alargamento e uma maior tolerância nos horários de
encerramento dos estabelecimentos de bebidas, nos próximos dias 20 a 24 de Fevereiro, na época
de Carnaval.
- Deliberado concordar com o prolongamento dos horários nos dias indicados, nos termos
do artigo 6.º do Regulamento respectivo, devendo remeter-se fotocópia à GNR e à PSP. (P.º
11/03)
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* Fax, datado de 23.1.2004, da empresa Mandala – Produção e Comunicação, S.A.,
solicitando autorização para proceder a filmagens no Forte de Peniche.
- Deliberado autorizar as filmagens e informar de que, se for possível, a Câmara gostaria
de dispor de cópia do filme, na parte respeitante a este concelho, para poder utilizar nos postos de
turismo e em feiras. (P.º 11/02)
A Câmara tomou ainda conhecimento do seguinte expediente:
* Esclarecimento, emitido pelo Gabinete de Imprensa desta Câmara Municipal,
relativamente à forma como foi efectuada a operação de salvamento de uma tartaruga que deu à
costa na Praia do Quebrado, em Peniche, no passado fim de semana, e dos esforços infrutíferos
em conseguir mantê-la viva até à chegada ao seu destino, que seria o Zoomarine, no Algarve.
* Lista nominal de trabalhadores em regime de Contrato de Trabalho a Termo Certo ao
serviço desta Câmara Municipal em Janeiro de 2004.
* Lista nominal dos agentes avençados ou prestadores de serviço a recibo verde, nesta
Câmara Municipal, no mês de Janeiro de 2004.
* Lista do total acumulado de trabalho extra ordinário efectuado pelos funcionários, bem
como em dias de descanso e em feriados, relativas ao mês de Janeiro de 2004.
LEGISLAÇÃO:
A Câmara tomou conhecimento da seguinte legislação, recentemente publicada no Diário
da República:
- Decreto-Lei n.º 26/2004, de 4 de Fevereiro, que , no uso da autorização legislativa
concedida pela Lei n.º 49/2003, de 22 de Agosto, aprova o Estatuto do Notariado;
- Decreto-Lei n.º 27/2004, de 4 de Fevereiro, que, no uso da autorização legislativa
concedida pela Lei n.º 49/2003, de 22 de Agosto, cria a Ordem dos Notários e aprova o respectivo
Estatuto;
- Decreto-Lei n.º 28/2004, de 4 de Fevereiro, que estabelece o novo regime jurídico de
protecção social na eventualidade de doença, no âmbito do subsistema previdencial de segurança
social;
- Acórdão n.º 437/2003, do Tribunal Constitucional, relativo a impugnação judicial
deduzida pela sociedade LISTOPSIS – Tecnologia e Organização de Produtos e Sistemas de
Informação, Lda., contra a liquidação de taxa pela renovação do licenciamento de publicidade
efectuada pela Câmara Municipal de Lisboa.
ESTUDO URBANÍSTICO, DO LARGO DO MUNICÍPIO:
A Câmara deliberou aprovar o estudo urbanístico efectuado pelo DGUO para o Largo do
Município.
TOPONÍMIA:
* Foram presentes os ofícios n.ºs 21 e 20, da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia,
datados de 28 de Janeiro de 2004, solicitando o estabelecimento de nome às seguintes artérias:
- Rua do Juncal – À artéria que nasce no Caminho Municipal 1407 e segue na direcção do
Poente, no lugar de Casais do Mestre Mendo.
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- Rua das Mulatas – À artéria que nasce na Rua da Lameda e vai ligar à Rua dos
Moinhos, naquela Vila.
- Deliberado atribuir as denominações de ruas conforme o proposto. (18/03)
HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS:
* Acompanhado de parecer da Junta de Freguesia de São Pedro, foi presente , para efeitos
de visto, um pedido de renovação do horário de funcionamento, das 6 às 2 horas, para um
estabelecimento de bebidas, denominado “Cantinho da Ribeira”, sito na Rua António Cervantes,
n.º 8, em Peniche, em virtude do anterior ter caducado.
- Deliberado que seja visado o horário proposto, com validade até 31.12.2004. (P.º 34)
AMPLIAÇÃO, REMODELAÇÃO E ARRANJOS EXTERIORES DA ESCOLA PRIMÁRIA
DO CASAL DA VALA:
* Elaborado pela DGEI, foi presente um cálculo da revisão de preços efectuado à
empreitada referida em epígrafe, de que é empreiteiro a firma Alcoplano – Planeamento e
Construção, Lda..
- Deliberado aprovar a revisão de preços e autorizar o pagamento. (P.º 415-B/DOM)
REALIZAÇÃO DE ESPECTÁCULO – AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS:
* Foi presente um email, datado de 30.1.2004, de Ana Moutinho – Oficina da Ilusão –
- Produção de Espectáculos, Lda., apresentando proposta para a realização de um espectáculo, na
Fortaleza de Peniche, com Luís Represas e respectiva banda, no próximo dia 23 de Julho, o qual
propõe o preço de 21.000,00 .
- Deliberado contratar os serviços, nos termos propostos, para actuar integrado na Semana
das Rendas de Bilros de Peniche. (P.º 11/05)
RENDAS DE BILROS DE PENICHE – SENHAS DE PRESENÇA:
A Câmara deliberou autorizar o pagamento das senhas de presença aos membros da
comissão de peritos pelas reuniões realizadas no ano de 2003 e pelos valores previstos no
respectivo regulamento.
LOTEAMENTOS:
Foram presentes e apreciados os seguintes processos de operações de loteamento, os quais
foram objecto das deliberações adiante referidas:
* Proc.º N.º 1/03-Lot/DHU, em nome de Ivone da Conceição Antunes Romão, para
loteamento de propriedade, sita na Rua Nossa Senhora da Conceição, n.º 25, em Peniche, já
presente em reuniões anteriores e acompanhado agora de informação do DPGU.
- Deliberado informar a requerente de que deve rever o estudo por forma a dar satisfação
às condições constantes das informações do DPGU, DPOI e o aditamento à informação da DGUO
e tomar conhecimento das condições para a permuta de terrenos constantes da informação do
DPGU.
* Proc.º N.º 12/98-Lot/DHU, em nome de Construções Rogério & Filho, Lda., para
loteamento de um prédio rústico, sito nos Montes, em Serra d’ El-Rei, já presente em reuniões
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anteriores e acompanhado agora de novos elementos.
- Deliberado rever a deliberação de 26.1.2004 quanto ao licenciamento municipal do
depósito do gás, uma vez que a instalação já fora licenciada pela DRME-LVT, à data a entidade
competente, por ser anterior à publicação do Decreto-Lei n.º267/2002, mantendo-se a localização
e devendo ser cumpridas as condições estabelecidas pela DRME.
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 Ana Isabel de Deus, sobre o que está previsto para uma propriedade,
situada nos Remédios, em Peniche.
- Face ao já deliberado em Janeiro de 1999, deverá o DPGU verificar e informar se a
pretensão condiciona a abertura de futuros arruamentos, dando-se conhecimento à requerente de
que está a ser elaborado este estudo.
* Em nome de Ana Isabel de Deus, sobre o que está previsto para uma propriedade,
situada nos Remédios, em Peniche.
- Deliberado informar de que, para já, não é viável o aproveitamento urbano do terreno,
pelos motivos constantes da informação da DGUO.
* Em nome de José Antunes Soares, para construção de uma moradia unifamiliar com
anexo coberto para garagem, na Seixeira, em Ferrel.
- Deliberado que a pretensão aguarde a conclusão do estudo que o DPGU está a elaborar
para o local, com vista a encontrar solução viária adequada, de que se informará o requerente.
LICENCIAMENTO DE OBRAS PARTICULARES:
* Foi presente o processo de licenciamento n.º 646/03, em nome de José Maria da
Conceição Dourado, para proceder à demolição de um prédio urbano, sito na Avenida do Mar e
Rua António Cervantes, em Peniche.
- Deliberado deferir, nas condições das informações do DPGU e da DGUO.
ENCERRAMENTO:
Sendo dezanove horas e quarenta 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.

