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ACTA N.º 19/2004
ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE,
REALIZADA NO DIA 17 DE MAIO DE 2004:
Aos dezassete 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, VicePresidente, 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.
O Senhor Presidente apenas participou na reunião até às dezasseis horas e quarenta e cinco
minutos, quando se iniciava o período de apreciação dos processos de obras, em virtude de ter que
se ausentar, em representação do Município, para inauguração do Hotel Marriot, no concelho de
Óbidos, tendo a reunião passado a ser presidida pelo Senhor Vice-Presidente.
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
Não houve lugar a este período, por não haver público na sala de reuniões.
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:
- Teceu algumas considerações sobre a assistência médica no mar, a propósito do que
aconteceu no passado Sábado, em que um passageiro de embarcação marítimo-turística foi
acometido de ataque cardíaco, que lhe viria a causar a morte, tendo sido possível apenas a prestação
de socorros pelo ISN local, sem a participação do INEM, à semelhança de um acidente ocorrido no
mar, há meses. Propôs que se diligenciasse junto do INEM no sentido de apurar os motivos da sua
não participação no socorro e se a mesma orientação será seguida no futuro. Foi deliberado que tal
informação seja pedida ao Senhor Capitão do Porto, visto ser o responsável pela protecção civil no
mar;
- Referiu-se ao ofício da CCDRLVT, presente na última reunião, e onde se prestam
informações sobre a praia da Gamboa e a não atribuição da bandeira azul, tendo questionado se a
situação se manteria e sugerido a apresentação de proposta de actuação na parte que compete à
Câmara, nomeadamente quanto às obras ali executadas pelo concessionário, e perguntando a quem
compete o licenciamento. Este assunto foi objecto de demorada apreciação, tendo sido dado
conhecimento das diligências feitas junto da CCDRLVT, com vista à correcção da situação, a quem
compete o licenciamento das concessões;
- Felicitou os organizadores pela realização do debate político, no passado dia 14, com José
Jorge Letria, sugerindo o interesse da repetição deste tipo de iniciativas, alargadas a outras áreas,
como a cultura e o desporto.
- Felicitou também a Junta de Freguesia da Ajuda pelo espectáculo que promoveu, no
passado dia 15, como tributo a Zeca Afonso;
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- Lembrou o pedido feito em anteriores reuniões, no sentido de lhe serem fornecidos os
montantes dos investimentos feitos nos últimos anos no parque de campismo.
Senhor Vereador Vítor Mamede:
- Informou da reunião que efectuou na DREL, no passado dia 14, com vista à realização de
obras na Escola D. Luís de Ataíde, umas ao abrigo do protocolo existente e mediante apoio técnico
a conceder pela Câmara e outras de protocolo a celebrar, assunto que será oportunamente presente à
Câmara para deliberação;
- Informou, também, que havia conversado com José Jorge Letria sobre a possibilidade de
novos convites para outras intervenções suas em Peniche.
Senhor Vice-Presidente da Câmara:
Deu conhecimento da sua participação nas seguintes reuniões e eventos:
- 11 de Maio, ao fim da tarde, reunião da Comissão Municipal de Trânsito;
- 13 de Maio, de tarde, em Óbidos, na sede da RTO, reunião da Comissão Regional de
Turismo;
- 13 de Maio, à noite, em Geraldes, na sede do Centro de Convívio e Cultura, reunião com a
população acerca do destino a dar às ruínas do antigo Poço da Barroca;
- 14 de Maio, de tarde, no Auditório dos Bombeiros Voluntários de Peniche, sessão de
informação do projecto “Agarrar a Saúde”, sobre vitaminas e bem estar, com uma médica dos
Laboratórios Roche e enfermeiras do Centro Hospitalar de Caldas da Rainha;
- 14 de Maio, ao fim da tarde, no Café Stella Maris, sessão integrada no projecto “Conversas
na Cidade”, com o escritor José Jorge Letria.
Senhor Presidente da Câmara:
- Informou da sua participação, no passado dia 12, na reunião da Assembleia Intermunicipal
da AMO e na reunião preparatória sobre a instalação da Comurboeste, estando prevista nova
reunião para o dia 19;
- Deu também conhecimento da sua participação no almoço com o Senhor Presidente da
República, no Hotel Marriot, no Béltico, na visita que o Senhor Presidente da República também
efectuou a Caldas da Rainha, no passado dia 15, para inauguração do Museu Barata Feio.
PERÍODO DA ORDEM DO DIA
ACTAS DE REUNIÕES ANTERIORES:
Foi presente e assinada a acta da reunião camarária realizada no dia dez 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 catorze de Maio corrente, tendo a Câmara verificado e aprovado os saldos
de, respectivamente:
Câmara Municipal (de operações orçamentais): 333.117,85 (trezentos e trinta e três mil
cento e dezassete euros e oitenta e cinco cêntimos).
Câmara Municipal (de operações não orçamentais): 160.556,53
(cento e sessenta mil
quinhentos e cinquenta e seis euros e cinquenta e três cêntimos).
Serviços Municipalizados (de operações orçamentais): 1.306.754,28 (um milhão trezentos
e seis mil setecentos e cinquenta e quatro euros e vinte e oito cêntimos).
Serviços Municipalizados (de operações não orçamentais): 278.047,46 (duzentos e setenta
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e oito mil quarenta e sete euros e quarenta e seis 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 10 a 14 de Maio.
CORRESPONDÊNCIA:
Foi presente e apreciada a seguinte correspondência:
* Ofício n.º 782, datado de 2.3.2004, da Direcção de Estradas de Leiria, concordando com o
estudo prévio apresentado para tratamento das zonas marginais à Estrada Nacional 114, entre Porto
de Lobos e Atouguia da Baleia, solicitando a execução do respectivo projecto de execução dos
trabalhos definidos, bem como manifestação relativa à disponibilidade para aceitação do troço da
EN 114, entre os Kms 5+600 e 11+130.
- Deliberado encarregar os serviços de promover a elaboração do projecto de execução,
informando-se disso a DEL (Direcção de Estradas de Leiria) e de que se aguarda resposta ao ofício
n.º 1736, de 18.3.2004, para a Câmara se poder pronunciar sobre a transferência do troço da EN 114
para o Município. (P.º 774/DOM)
* Ofício n.º 20/04, datado de 28.4.2004, da Junta de Freguesia de São Pedro, solicitando a
atribuição de um subsídio para pagamento de despesas efectuadas com a manutenção de zonas
verdes daquela freguesia, referentes ao mês de Abril.
- Deliberado conceder à Junta de Freguesia um subsídio de 225,00 . (P.º 28)
* Carta, datada de 30.3.2004, do Sindicato Livre dos Pescadores e Profissões Afins,
remetendo convite para o Fórum Mundial de Pescadores e Trabalhadores da Pesca, que se realizará
nos próximos dias 23 a 28 de Maio, no Auditório do IPIMAR, e solicitando a oferta de almoço aos
participantes no Fórum, aquando da realização de uma visita a uma terra piscatória.
- Deliberado oferecer o almoço aos participantes. (P.º 40/06)
* Ofício n.º 3394, datado de 27.4.2004, da Câmara Municipal de Óbidos, solicitando a
emissão de parecer relativamente à pretensão da Associação dos Bombeiros Voluntários de Óbidos
em realizar um passeio TT, intitulado “I Passeio TT Bombeiros Voluntários de Óbidos –
Por Terras da Rainha V”, a ter lugar no próximo dia 5 de Junho, e já presente em reunião de 3 de
Maio.
- Deliberado dar parecer favorável, devendo ser tomadas as providências que assegurem a
protecção dos participantes. (P.º 16/02)
* Carta, datada de 20.4.2004, da Serrana – Associação Desportiva, Cultural e Recreativa de
Serra d’ El-Rei, solicitando apoio financeiro e logístico, conforme indica, para a realização do VI
Festival de Ginástica, que terá lugar no próximo dia 5 de Junho.
- Deliberado dispensar o apoio logístico solicitado e oferecer lembranças aos participantes.
(P.º 11/03)
* Fax, datado de 20.4.2004, do Clube Recreativo Penichense, informando de que apenas
poderão ceder o salão daquele Clube para a realização da 25.ª Edição da Corrida das Fogueiras, se
forem feitas obras de beneficiação, conforme indica, uma vez que o mesmo se encontra inoperante.

CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Acta da reunião de 17.05.2004 * Livro 92 * Fl.4

44/03)

- Deliberado que o DOM elabore estimativa do custo dos trabalhos mínimos a executar. (P.º
A Câmara tomou ainda conhecimento da seguinte correspondência e expediente:

* Ofício n.º 844, datado de 4.5.2004, do Gabinete do Secretário de Estado das Florestas,
solicitando a assumpção imediata das tarefas e procedimentos previstos na legislação para
prevenção dos fogos florestais. (P.º 16/01)
* Ofício, datado de 11.5.2004, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata,
remetendo o texto final aprovado em sede de Comissão Parlamentar Especializada da Oitava
Alteração à Lei n.º 29/87, de 30 de Junho, relativa ao Estatuto dos Eleitos Locais. (P.º 16/01)
* Ofício n.º 1413, datado de 11.5.2004, do Núcleo Técnico de Licenciamento da DRARO – Direcção Regional de Agricultura do Ribatejo e Oeste, remetendo cópia do auto de vistoria
efectuado ao estabelecimento industrial de transformação de subprodutos da pesca, sito na Zona
Portuária, em Peniche, de que é proprietário João Narciso Dias. (P.º 3/DOM)
* Cópia do n/ ofício n.º 949, datado de 16.2.2004, enviado à Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo, sobre as candidaturas apresentadas para a
Bandeira Azul da Europa, relativas ao ano de 2004.
* Lista nominal de trabalhadores em regime de Contrato de Trabalho a Termo Certo ao
serviço desta Câmara Municipal em Abril de 2004.
* Relatório das unidades de pessoal em regime de Contrato de Trabalho a Termo Certo ao
serviço desta Câmara Municipal em Março de 2004.
* Lista do total acumulado de trabalho extraordinário efectuado pelos funcionários, bem
como em dias de descanso e em feriados, relativas ao mês de Abril de 2004.
LEGISLAÇÃO:
A Câmara tomou conhecimento da seguinte legislação, recentemente publicada no Diário da
República:
- Parecer n.º 79/2003, de 14 de Maio de 2004, da Procuradoria-Geral da República, relativo
à suspensão do exercício de funções dos eleitos locais, medidas de coacção e prisão preventiva.
- Decreto Regulamentar n.º 19-A/2004, de 14 de Maio, que regulamenta a Lei n.º 10/2004,
de 22 de Março, no que se refere ao sistema de avaliação do desempenho dos dirigentes de nível
intermédio, funcionários, agentes e demais trabalhadores da administração directa do Estado e dos
institutos públicos.
- Portaria n.º 509-A/2004, de 14 de Maio, que aprova os modelos de impressos de fichas de
avaliação do desempenho.
PUBLICIDADE E OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA:
* Requerimento, em nome de Pizzaria Luís Costa & Costa, Lda., solicitando autorização
para, de Maio a Setembro, proceder à colocação de uma esplanada de apoio à pizzaria “O Outro”,
sita na Rua D. Luís de Ataíde, n.º 4, em Peniche.
- Deliberado deferir, sugerindo-se que os postes e a estrutura sejam feitos em material inox.
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(P.º 32/05)
* Carta, datada de 14.5.2004, do Projecto ISTMO, solicitando autorização para proceder à
colocação de 3 “out doors” e 2 “mupies”, alusivos à Campanha de Comunicação Identidade e
Imagem, em diversos locais desta cidade, conforme indica.
- Deliberado autorizar a colocação do material mencionado, até 31.12.2004, devendo obter
também autorização do IPTM para os placards a colocar na área do porto de pesca. Não
participaram na apreciação e votação os Senhores Vereadores António José Correia e Jorge
Abrantes. (P.º 32/05)
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS:
* Acompanhado de parecer da Junta de Freguesia de Ferrel, foi presente, para efeitos de
visto, um pedido de renovação de horário de funcionamento, das 8 às 2 horas, para um
estabelecimento de bebidas, denominado “Café Rocha Mar”, sito na Avenida do Mar, n.º 115, no
Baleal, de que é proprietária Maria Celeste Miguel Lourenço.
- Deliberado que seja visado horário até às 2 horas, com validade até 31.5.2005.
ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL DE DESPESA N.º 4:
A Câmara deliberou aprovar a alteração orçamental de despesa n.º 4, para o ano em curso, a
qual regista o valor de 49.000,00
em reforços de despesas correntes, 3.000,00 em reforços de
despesas de capital e 52.000,00 em anulações de despesas correntes.
ALTERAÇÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS N.º 4:
A Câmara deliberou aprovar a alteração n.º 4 ao Plano Plurianual de Investimentos, para o
ano em curso, a qual regista o valor de 3.000,00 em reforços.
PATRIMÓNIO:
Administração de condomínios:
* Foi presente uma informação da técnica superior de serviço social, dando conhecimento
dos prédios que couberam à Câmara para administração de condomínio, pelo prazo de um ano,
situados na Rua das Redes, n.ºs 6 e 2 e Rua dos Covos, n.º 3, em Peniche, e da necessidade em se
nomear um representante para prossecução do trabalho a desenvolver.
- Deliberado designar para representação da Câmara e administração do condomínio dos
prédios a que pertencem as três fracções a técnica superior de serviço social, Maria Manuela
Esteves Gomes.
Alienação de terrenos:
* Carta, datada de 10.9.2003, do Senhor João Manuel da Costa, solicitando a alienação de
uma parcela de terreno, com a área de 235,60 m2, sita na Rua 1.º de Maio, n.º 23, em Ferrel, para
efeitos de registo na Conservatória do Registo Predial.
- Deliberado alienar a parcela de terreno ocupada, com a área de 229,50 m2, ao preço de
11,00 /m2, conforme deliberação já tomada em reunião de 20.10.2003. (P.º 32/03)
Arrendamento de terrenos:
* Foi presente uma informação dos serviços de fiscalização, dando conhecimento de que
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foram construídas clandestinamente barracas num terreno municipal, sito na Marginal Norte, no
Frei Rodrigo, em Peniche, de que é arrendatário o Senhor Feliz da Cunha Vieira.
- Deliberado notificar o arrendatário de que deve promover a demolição e remoção do que
construiu no terreno arrendado, no prazo de 30 dias, sob pena, se o não fizer, de a Câmara dar o
arrendamento por terminado e proceder ela própria à limpeza do existente.
ARRANJO URBANÍSTICO, NA PRAGEIRA:
* Elaborado pela Divisão de Estudos, Projectos , Planeamento e Controlo, foi presente um
estudo para arranjo urbanístico da Prageira, em Peniche, o qual prevê a construção de uma zona de
estacionamentos, passeios e acessos, na Rua do Juncal, em Peniche.
- Deliberado aprovar.
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 130/04, em nome de Manuel Torres Sousa João, para legalização de um
armazém, sito no Largo Nossa Senhora da Guia, em Ferrel.
- Deliberado que os serviços verifiquem e informem do já existente anteriormente no local
da implantação do armazém requerido e da sua situação quanto a licenciamento.
* Proc.º N.º 410/03, em nome de José Luís Sarreira Guerreiro Pereira, para construção de
um edifício de habitação e comércio, sito na Rua da Praia, Lote 2, em São Bernardino, já presente
em reunião anterior.
- Deliberado manter o deliberado em 3.11.2003, devendo remeter-se aos herdeiros do
requerente cópia da informação prestada pela DGUO em 6.1.2004 e informá-lo de que devem repôr
o terreno no estado em que se encontrava, sob pena de serem responsabilizados pelos prejuízos que
possam advir de eventual derrocada que os trabalhos executados possam originar, além do
procedimento contra-ordenacional.
ENCERRAMENTO:
Sendo dezoito horas, 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.

