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ACTA N.º 8/2004
ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE,
REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2004:
Aos dezasseis 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 cinquenta e cinco
minutos.
Os Senhores Vereadores António José Correia, Vítor Mamede e Emídio Barradas apenas
participaram na reunião, respectivamente, a partir das quinze horas e cinco minutos (quando
decorria o período de Antes da Ordem do Dia), das dezasseis horas e dezasseis horas e sete
minutos, na parte final da apreciação do processo de licenciamento de obras particulares.
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 de audição do público, usou da palavra o Senhor José Alves, que procurou
saber a situação em que se encontra o processo de selecção dos concorrentes para instalação de
um posto de abastecimento de combustíveis no Caminho Municipal 1407, tendo sido informado
de que, tendo sido apresentados os últimos elementos pelos candidatos, vai o processo ser
objecto de informação final pelos serviços.
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 Jorge Abrantes:
Perguntou se há informações a prestar sobre o tratamento de efluentes das suiniculturas
da região e se o assunto já foi apreciado na AMO e nas Águas do Oeste. O Senhor Presidente
lembrou que já prestara essas informações na última reunião, tendo agora disponibilizado o texto
do protocolo relativo a este assunto.
Senhora Vereadora Clara Filipe:
- Perguntou se havia informação sobre o projecto de gestão dos portos, tendo o Senhor
Presidente informado de que não houve desenvolvimentos e de que está agendada uma reunião
ainda para o corrente mês;
- Questionou se já havia sido feito o contacto com o respectivo membro do Governo
sobre a pousada de Peniche. Este assunto foi também objecto de intervenção do Senhor Vereador
António José Correia. O Senhor Presidente informou de que não lhe foi possível ainda contactar
o Senhor Secretário de Estado do Turismo, indo esta semana fazer diligências nesse sentido;
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- Lembrou a visita a Peniche e à ESTMAR do Senhor Secretário de Estado do Ensino
Superior e referiu o facto de não ter estado suficientemente representado na visita o tecido
empresarial local, devendo fazer-se sentir que o mesmo está disponível para participar no apoio à
exigência de desenvolvimento da Escola. O Senhor Presidente esclareceu que a visita não foi
organizada pela Câmara e que ele próprio só tomou conhecimento na véspera, manifestando a
sua preocupação face ao que ouviu, embora pense continuar a pressionar no sentido de ver
concretizadas as obras há muito reclamadas.
Senhor Vice-Presidente da Câmara:
- Solicitou aos demais membros da Câmara que o desejem fazer que lhe façam chegar,
durante esta semana, sugestões para incluir no contrato a celebrar com a GIPAC, para instalação
de aerogeradores no pinhal municipal, pois pensa apresentar a proposta na próxima reunião;
- Deu conhecimento das diligências que está a fazer junto do ex-concessionário do
Pavilhão Mar & Sol, da Berlenga.
Senhor Vereador António José Correia:
- Referiu-se a assaltos que se têm verificado ultimamente e aos vandalismos provocados,
nomeadamente em sinais de trânsito, e às questões de segurança que suscitam, perguntando se
houve alguma informação das forças de segurança e manifestando-se no sentido de as solicitar,
se não tiverem sido fornecidas;
- Referiu-se também à visita do Senhor Secretário de Estado do Ensino Superior à
ESTMAR e perguntou quais as informações que existem, para se poder tomar posição, propondo
reunião entre a Câmara e a direcção da Escola, para, em conjunto, decidir sobre as iniciativas a
tomar. O Senhor Presidente informou de que iria estabelecer contactos com vista à realização de
reunião da Câmara, ESTMAR e IPL;
- Propôs que se realize uma visita às obras que a Câmara traz em execução junto aos
Paços do Concelho (Espaço Cultural), para avaliar o desenvolvimento dos trabalhos e
perspectivar a utilização dos novos espaços. Ficou acordada a visita a estas obras e ao edifício do
ex-Traquinas, para o início da próxima reunião;
- Solicitou informação sobre o ponto da situação quanto ao projecto de recuperação do
fosso das muralhas. O Senhor Presidente informou de que contactara o presidente do IPTM,
estando o estudo prévio em condições de ser aprovado, mas ainda não foi convocada a reunião
da respectiva Comissão de Acompanhamento;
- Sugeriu a possibilidade de uma visita do Senhor Presidente da República a Peniche e à
Berlenga, integrada nas visitas de carácter ambiental que está a realizar.
Senhor Presidente da Câmara:
- Deu conhecimento da reunião da AMO, que se realizou no passado dia 11, onde foi
apreciada e aprovada a proposta de Estatutos da Comurboeste;
- Informou também da realização, no passado dia 12, da reunião com o Gabinete Ventura
da Cruz, para tratar dos planos de urbanização de Atouguia da Baleia e Serra d’ El-Rei. A
Senhora Arquitecta Etelvina Alves fez uma exposição sobre a evolução dos trabalhos, cuja
apreciação recaiu especialmente no aspecto geral dos planos, rede viária e densidade das zonas, e
informou de que falta agora fazer alguns ajustamentos, após o que serão apresentadas novas
propostas, para apreciação da Câmara, estando prevista nova reunião para o próximo dia 5.
O Senhor Vereador António José Correia propôs que fosse prestada informação escrita
fazendo o ponto da situação, nomeadamente quanto às razões que motivaram os atrasos que se
verificam e a quem pertence a responsabilidade por esses atrasos.
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PERÍODO DA ORDEM DO DIA
ACTAS DE REUNIÕES ANTERIORES:
Foi presente e assinada a acta da reunião camarária realizada no dia nove 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 treze de Fevereiro corrente, tendo a Câmara verificado e
aprovado os saldos de, respectivamente:
Câmara Municipal (de operações orçamentais): 207.893,92
(duzentos e sete mil
oitocentos e noventa e três euros e noventa e dois cêntimos).
Câmara Municipal (de operações não orçamentais): 179.586,86 (cento e setenta e nove
mil quinhentos e oitenta e seis euros e oitenta e seis cêntimos).
Serviços Municipalizados (de operações orçamentais): 1.108.970,18 (um milhão cento
e oito mil novecentos e setenta euros e dezoito cêntimos).
Serviços Municipalizados (de operações não orçamentais): 225.969,07
(duzentos e
vinte e cinco mil novecentos e sessenta e nove euros e sete 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 9 a 13 de Fevereiro, bem como dos mapas de execução orçamental,
de 1 de Janeiro a 12 de Fevereiro.
CORRESPONDÊNCIA:
* Foi presente um fax, datado de 21.1.2004, da Renascer - Associação Cristã de
Reabilitação Acção Social e Cultura, solicitando autorização para a montagem de uma banca na
Praça Jacob Rodrigues Pereira e duas bancas na Avenida do Mar, destinadas à venda de brindes,
nos dias 11 e 12 de Fevereiro.
- Deliberado ratificar o despacho do Senhor Vice-Presidente da Câmara que concedeu a
autorização, proferido em 10 de Fevereiro corrente. (P.º 32/05)
A Câmara tomou ainda conhecimento da seguinte correspondência e expediente:
* Ofício n.º 29, datado de 9.2.2004, da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, dando
conhecimento de ofício enviado ao Instituto Português de Estradas sobre a não inclusão do nome
completo daquela Vila nas placas identificadoras da aproximação do IP6.
* Carta n.º 04/0235, datada de 9.2.2004, da empresa Resioeste, dando conhecimento do
tarifário a aplica por tonelada, a partir de Janeiro de 2004, pela recepção de resíduos sólidos
urbanos (RSU).
* Ofício, datado de 29.1.2004, da Assembleia Municipal de Coimbra, remetendo, para
conhecimento, propostas apresentadas pelos grupos municipais daquela Assembleia relativas à
rede ferroviária TGV.
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PATRIMÓNIO:
Habitação social – Definição de rendas de casa:
* Na sequência dos recentes realojamentos ocorridos no Bairro Valverde, Calvário e
Coosofi, foi presente uma informação da técnica superior de serviço social, apresentando os
cálculos dos seguintes valores de renda de casa a atribuir aos agregados familiares que a seguir
se indicam:
- José António Rodrigues Façanha – 34,14 ;
- Maria do Carmo dos Santos Bernardino Paulo – 18,28 ;
- Mónica Andrea Constantino Vidal – 18,28 .
- Deliberado aprovar os valores das rendas propostos.
Habitação social – Fogo devoluto:
* Informação da técnica superior de serviço social, dando conhecimento da devolução do
fogo situado no Edifício Coosofi, letra A, 6.º Dt.º, em Peniche, anteriormente ocupado pelo
Senhor Carlos Manuel Oliveira Anacleto, e da situação de rendas em atraso acumuladas pelo
mesmo, acompanhada de declaração de compromisso para resolução desta dívida.
- Tomado conhecimento.
Habitação social – Atribuição de fogo:
* Informação da técnica superior de serviço social, apresentando uma proposta de
atribuição do fogo situado no Edifício Coosofi, letra A, 6.º Dt.º, em Peniche, ao agregado
familiar de Pedro Manuel Viana Carvalho Anacleto, em virtude de ser neste momento a família
que mais apresenta necessidade de atribuição de casa.
- Deliberado atribuir a habitação a Pedro Manuel Viana Carvalho Anacleto que deverá
responsabilizar-se, antes da entrega das chaves, pelo pagamento das rendas em atraso devidas
pelo anterior titular e seu cunhado.
CONTENCIOSO – ACÇÕES JUDICIAIS:
* Foram presentes os ofícios n.ºs 214650, 214651 e 214652, do 1.º Juízo do Tribunal
Judicial de Peniche, comunicando o acção judicial interposta pelo Senhor Virgolino Nicolau
Gomes Jesus e outro(s) contra a Câmara Municipal de Peniche, o Presidente da Câmara Municipal
de Peniche e o Vereador responsável pela conservação das estradas, relativamente ao acidente
ocorrido, no passado dia 25 de Julho de 2002, na Estrada Municipal 578, entre Peniche/Baleal.
- Deliberado encarregar o consultor jurídico de contestar a acção. (P.º 7)
OBRAS MUNICIPAIS:
* Foi presente o mapa de trabalhos a realizar pelas brigadas municipais na quinzena de 16
a 27 de Fevereiro corrente.
- Tomado conhecimento.
REGULAMENTO MUNICIPAL DA URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO (RMUE) – ACTUALIZAÇÃO DE TAXAS:
* Foi presente uma informação da DPOI, apresentando cálculos efectuados para efeitos
no disposto nos artigos 67.º e 68.º do RMUE.
- Deliberado aprovar, nos termos do n.º 7 do artigo 66.º do RMUE os índices a afectar a
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cada unidade territorial conforme proposto, ou seja, 0,36; 0,13; 0,11; 0,13; 0,07; 0,12; e 0,08,
respectivamente, para as unidades A a G. Deliberado, ainda, que as taxas previstas no RMUE
sejam actualizadas em Junho próximo, nos termos do artigo 89.º do mesmo regulamento, e, a
partir de Janeiro próximo, inclusivé, passem a ser actualizadas em Janeiro de cada ano,
simultaneamente com as demais taxas a cobrar do Município.
LICENCIAMENTO DE OBRAS PARTICULARES:
* Foi novamente presente o processo n.º 211/03, em nome de Maria Manuela Leitão
Ferreira Cruz, para colocação de tenda numa esplanada de um estabelecimento de restauração,
sito no R/c sul, Lote 2, no Baleal Sol Village, no Baleal, acompanhado de um pedido de
reapreciação.
- Deliberado deferir.
OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA:
* Requerimento, em nome de Maria Manuela Leitão Ferreira Cruz, solicitando
autorização para instalar uma esplanada, junto à pastelaria de que é proprietária, sita no Baleal
Sol Village, Lote 2, R/c, Lojas Q e R, no Baleal.
- Deliberado autorizar a ocupação da via pública, devendo a esplanada obedecer às
condições do projecto aprovado nesta reunião e a área a ocupar corresponder à daquele projecto.
CARNAVAL – DISPENSA DE PESSOAL:
À semelhança do que tem acontecido em anos anteriores, a Câmara deliberou conceder a
seguinte tolerância de ponto:
a) Segunda-feira (dia 23) – dispensa de 50% do pessoal na parte da manhã;
b) Terça-feira (dia 24) – dispensa de todo o pessoal;
c) Quarta-feira (dia 25) – dispensa de 50% do pessoal na parte da manhã.
A dispensa do dia 24 não deverá impedir o funcionamento dos serviços que não encerram
em dias de feriado, pelo que deverá ser mantido ao serviço o pessoal indispensável a esse
funcionamento e o pessoal que trabalhe em equipa deverá ser dispensado todo na mesma manhã.
REUNIÕES DE CÂMARA:
Considerando que o próximo dia 23 de Fevereiro coincide com a dispensa do dia de
Carnaval, a Câmara deliberou suprimir a sua reunião ordinária que deveria ter lugar nesse dia.
ENCERRAMENTO:
Sendo dezassete horas 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.
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