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ACTA N.º 20/2004
ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE,
REALIZADA NO DIA 24 DE MAIO DE 2004:
Aos vinte e quatro 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, 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 quinze horas.
Não participou na reunião o Senhor Vereador António José Ferreira Sousa Correia Santos.
O Senhor Vice-Presidente da Câmara apenas participou na reunião a partir das quinze horas
e vinte e cinco minutos, quando se iniciava a apreciação da correspondência.
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 Jorge Abrantes:
- Chamou a atenção para uma placa existente à entrada da cidade, em que as mensagens (de
boas vindas e agradecimento pela visita) estão inscritas nas faces opostas ao do sentido do trânsito
dos destinatários;
- Lembrou a necessidade de reparação do piso dos arruamentos do Bairro da Prageira e
perguntou se está prevista alguma intervenção. O Senhor Presidente informou que está previsto o
asfaltamento, não sendo possível ainda estabelecer as datas.
Senhor Vereador Emídio Barradas:
- Referiu-se também à necessidade de requalificação do Bairro da Prageira e de encontrar
solução para as barracas ali existentes, solução que poderia ser simultânea com a intervenção já
prevista;
- Lembrou a necessidade de se proceder à pintura do coreto e do exterior dos sanitários
situados no jardim da Praça Jacob Rodrigues Pereira. O Senhor Presidente informou de que foram
pedidas já propostas para esse efeito, uma vez que a Câmara não dispõe de pintores;
- Chamou a atenção para a necessidade de reparar o equipamento e melhorar a iluminação
pública na Praça Jacob Rodrigues Pereira, tendo sido informado de que está a decorrer o prazo do
concurso para o fornecimento do material;
- Alertou para a conveniência de se proceder à pintura das passadeiras nos arruamentos antes
do período de Verão, em especial no centro da cidade, e à reparação da cobertura do Centro de
Coordenação de Transportes e da rede de vedação do logradouro, tendo sido informado das
diligências já feitas;
- Voltou a referir-se ao estado de degradação da rede que envolve a estação meteorológica do
Cabo Carvoeiro, pelo que se impõe a sua reparação ou remoção. O Senhor Presidente informou de
que iria contactar a Capitania ou a Direcção-Geral de Faróis.
Senhor Vereador Vítor Mamede:
Lembrou a realização da festa da criança, no próximo Domingo.
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Senhor Presidente da Câmara:
Deu conhecimento da reunião de instalação da Comurboeste, no passado dia 19, e da
realização, amanhã, da reunião da Comissão Eleitoral, estando prevista a marcação das eleições, em
princípio, para o dia 9 de Julho próximo.
PERÍODO DA ORDEM DO DIA
ACTAS DE REUNIÕES ANTERIORES:
Foi presente e assinada a acta da reunião camarária realizada no dia dezassete de Maio
último, 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 vinte e um de Maio corrente, tendo a Câmara verificado e aprovado os
saldos de, respectivamente:
Câmara Municipal (de operações orçamentais): 791.208,45 (setecentos e noventa e um mil
duzentos e oito euros e quarenta e cinco cêntimos).
Câmara Municipal (de operações não orçamentais): 135.794,47 (cento e trinta e cinco mil
setecentos e noventa e quatro euros e quarenta e sete cêntimos).
Serviços Municipalizados (de operações orçamentais): 1.229.314,24 (um milhão duzentos
e vinte e nove mil trezentos e catorze euros e vinte e quatro cêntimos).
Serviços Municipalizados (de operações não orçamentais): 170.453,82 (cento e setenta mil
quatrocentos e cinquenta e três euros e oitenta e dois 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 17 a 21 de Maio, bem como dos mapas de execução orçamental, de 1
de Janeiro a 21 de Maio.
CORRESPONDÊNCIA:
Foi presente e apreciada a seguinte correspondência e expediente geral:
* Carta, datada de 13.5.2004, do Intermarché de Peniche, solicitando autorização para
proceder à abertura daquele estabelecimento de supermercado ao Domingo à tarde, durante a
próxima época balnear.
- Deliberado solicitar o parecer da ACISCP, remetendo-se cópia do pedido. (P.º 17)
* Carta, datada de 19.5.2004, do Dr. Bilhau Machado, solicitando que sejam relevadas as
injúrias constantes de carta, registada nestes serviços sob o n.º 10271, em nome de António Gomes
Machado, alegando a sua avançada idade e problemas de saúde.
- Deliberado remeter cópia da carta recebida de António Gomes Machado e do anexo a que
chamou relatório e informar da disponibilidade da Câmara para não apresentar a queixa crime, se
lhe for enviada carta pelo autor da inicial em que se retrate do seu conteúdo. (P.º 581/90;517/99)
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* Ofício n.º 1474, datado de 31.3.2004, do Instituto Geográfico Português, solicitando o
envio de elementos àquele Instituto, a fim de ser actualizada a Carta Administrativa Oficial de
Portugal (CAOP), na qual se regista o estado de delimitação e demarcação das circunscrições
administrativas do país.
- Deliberado informar de que por parte da Câmara não existem alterações a propor aos
limites administrativos. (P.º 16/01)
* Carta, datada de 12.5.2004, da Comissão de Festas da Consolação, solicitando, uma vez
mais, a cedência de uma casa em madeira, não só para os fins de semana de Junho mas também
para Julho, a fim de realizarem uma quermesse, assim como barras metálicas para interromper a
circulação ao trânsito no Largo Nossa Senhora da Consolação.
- Deliberado informar de que a Câmara não vê inconveniente no prolongamento do período
pretendido, mas não pode dispensar barracas para esse período de tempo, por as disponíveis já
estarem comprometidas para outros eventos. (P.º 11/03)
* Carta n.º 03/1768, datada de 24.11.2003, da Resioeste, aceitando as condições de aluguer
do semi-reboque, propriedade do Município, até final de 2004, renovável de ano a ano, com efeitos
a partir de Junho de 2002.
- Tomado conhecimento e deliberado alugar o semi-reboque nas condições agora aceites,
devendo remeter-se fotocópia ao DEA e à contabilidade para efeitos de facturação e cobrança,
oficiando-se à Resioeste com o esclarecimento de que, tal como fora proposto, o preço indicado tem
associados os encargos da conservação, manutenção e reparação do equipamento à responsabilidade
da Resioeste. (P.º DSET)
* Carta n.º 364, datada de 10.5.2004, da Escola Básica 2.º e 3.º ciclos D. Luís de Ataíde,
solicitando, a título gratuito, a cedência de viatura municipal, para efectuar o transporte de alunos
daquela escola, a fim de participarem numa Actividade de Matemática de âmbito nacional
(Actividade Equamat), que terá lugar em Aveiro.
- Deliberado informar de que a Câmara não concede a gratuitidade pretendida, pelo
precedente que criaria, autorizando, desde já, o pagamento de um subsídio à Escola D. Luís de
Ataíde pelo valor correspondente ao encargo a suportar. (P.º 13/01)
* Carta n.º 102/04, datada de 13.4.2004, do STAL – Sindicato Nacional dos Trabalhadores
da Administração Local, solicitando a cedência do pavilhão gimnodesportivo para a realização de
um Torneio de Futebol de 5, assim como a oferta de almoços, taça e cedência de transporte dos
atletas de Peniche para encontros fora da cidade.
- Deliberado ceder a utilização gratuita do pavilhão gimnodesportivo, devendo os restantes
apoios ser tratados com o Centro Social do Pessoal da Câmara. (P.º 40/03)
* Carta, registada nos n/ serviços em 19.5.2004, de Sophie Holgado, Marta Marques e
Vanessa Cunha, em representação do PAC – Peniche Amigos Clube, solicitando apoio financeiro e
a cedência da Escola Básica n.º 4, a fim de desenvolverem o projecto “Vamos Colorir as Férias”, a
exemplo do ano anterior, com a finalidade de ocupar os tempos livres das crianças dos quatro aos
dez anos nas férias grandes, cujo programa remetem.
- Deliberado conceder um subsídio de 75,00 ao PAC, como comparticipação nas despesas
da iniciativa. (P.º 17)
* Carta, datada de 7.4.2004, da Associação de Futebol de Leiria, propondo a realização de
um protocolo de colaboração com aquela Associação, cujo texto remete, no qual se consagra um
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plano de desenvolvimento do futebol no distrito de Leiria.
- Deliberado aprovar a celebração do protocolo e o texto do mesmo, conferindo poderes ao
Senhor Presidente ou ao Senhor Vereador que o substitui para o assinar em nome da Câmara. (P.º
17)
* Programa “Férias Desportivas 2004”, destinado a jovens de ambos os sexos dos 6 aos 16
anos, a realizar na Piscinas Municipal de Peniche, de 5 a 30 de Julho próximo, o qual prevê
actividades de natação e jogos na água.
- Deliberado aprovar a realização do programa das férias desportivas e o valor das taxas a
cobrar pela inscrição, ou seja, 50,00 para todos os módulos, 15,00 por cada módulo e 8,00
para o seguro, excepto quanto a este para os alunos da piscina, devendo o valor das taxas ser
submetido à aprovação da Assembleia Municipal, nos termos legais.
* Programa “Animação de Verão 2004”, o qual engloba um conjunto de actividades lúdicoculturais a desenvolver na cidade, durante o próximo mês de Agosto.
- Deliberado aprovar o programa de animação e autorizar o Senhor Presidente, ou quem o
substitua, a autorizar o pagamento dos encargos correspondentes.
* Proposta do Senhor Vereador do Pelouro da Educação, sugerindo a atribuição de um
subsídio, no valor de 250,00 , correspondente ao ano lectivo de 2003/2004, a cada uma das
seguintes escolas, para apoio à edição dos jornais escolares:
- EB 2,3 de Atouguia da Baleia;
- EB 2,3 D. Luís de Ataíde;
- EBI 1,2,3 de Peniche;
- Escola Secundária de Peniche;
- Agrupamento de Escolas de Peniche.
- Deliberado autorizar o pagamento dos subsídios e nos montantes propostos.
* Informação n.º 32, do Chefe da Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos, informando de
que, ao fazer-se deslocar em viatura particular, para serviço do Município, em virtude de não
existirem viaturas municipais disponíveis, o signatário foi vítima de um pequeno acidente,
originando pequenos prejuízos na sua viatura, solicitando, deste modo, o pagamento dos mesmos.
- Deliberado assumir a responsabilidade pelos prejuízos causados na viatura e autorizar o
pagamento.
O Senhor Vereador Emídio Barradas não participou na apreciação e votação deste assunto.
A Câmara tomou, ainda, conhecimento da seguinte correspondência e expediente:
* Ofício n.º 10661, datado de 14.5.2004, da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
Regional de Lisboa e Vale do Tejo, dando conhecimento de que foi reduzida a comparticipação
financeira atribuída para o contrato-programa “Recuperação e Remodelação do Edifício dos Paços do
Concelho e Quarteirão de Serviços Adjacentes no Município de Peniche”. (P.º 419.B/DOM)
* Circular n.º 74/2004, datada de 17.5.2004, da Associação Nacional de Municípios
Portugueses, agradecendo o apoio e dedicação colocados ao serviço das populações e do país e
remetendo cópia do “Estudo relativo à importância dos Municípios no Sector Público e na
Economia Nacional”, de Deloitte, o qual será entregue ao Senhor Presidente da República, no
âmbito das comemorações do Dia do Poder Local e do aniversário daquela Associação.
LEGISLAÇÃO:
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A Câmara tomou conhecimento da seguinte legislação, recentemente publicada no Diário da
República:
- Lei n.º 19/2004, de 20 de Maio, revisão da lei quadro que define o regime e forma de
criação das polícias municipais.
- Portaria n.º 518/2004, de 20 de Maio, que estabelece a constituição de comissões regionais
e de comissões de nível concelhio a que se refere o n.º 5 do artigo7.º da Lei n.º 12/2004, de 30 de
Março.
- Portaria n.º 519/2004, de 20 de Maio, que estabelece as fases para apresentação de pedidos
de autorização a que se refere o n.º 1 do artigo 10.º da Lei n.º 12/2004, de 30 de Março.
- Portaria n.º 520/2004, de 20 de Maio, que estabelece a fórmula para o cálculo da valia dos
projectos, a metodologia para a sua determinação e as restantes regras técnicas necessárias para a
avaliação, pontuação e hierarquização dos projectos.
- Resolução do Conselho de Ministros n.º 63/2004, de 21 de Maio, que aprova a
metodologia e os critérios para a selecção das entidades às quais, nos termos do artigo 5.º da Lei n.º
107-B/2003, de 31 de Dezembro, poderá ser transmitido o património do Instituto de Gestão e
Alienação do Património Habitacional do Estado.
REALIZAÇÃO DE QUEIMADAS:
* Foram presentes os seguintes requerimentos, solicitando autorização para proceder à
realização de várias queimadas, nos locais a seguir indicados:
- Em nome de João Manuel Clemente Santos, no Caminho do Porto Batel , no Lugar da
Estrada, no próximo dia 27 de Maio;
- Em nome de Idalécio Cipriano Caetano, no Casaleiro, em Atouguia da Baleia.
- Deliberado deferir os dois pedidos, devendo ser respeitadas as condições, constantes do
parecer dos Bombeiros Voluntários.
LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO:
* Foi presente um requerimento, em nome da União Desportiva de Casal da Vala,
solicitando autorização para o exercício de actividades ruidosas moderadas e de carácter
temporário, nos termos do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 292/2000, de 14 de Novembro, a fim de
realizar a festa anual, no recinto de festas daquela localidade, nos dias 4 a 6 de Junho próximo.
- Deliberado deferir, devendo o ruído ser em tom moderado.
LICENCIAMENTO DE ACTIVIDADES LÚDICAS:
* Requerimento, em nome da União Desportiva de Casal da Vala, solicitando a concessão
de licença, ao abrigo do disposto no n.º 1 do art.º 29.º do Decreto-Lei n.º 310/02, de 18 de
Dezembro, e no n.º 1 do art.º 50.º do Regulamento Municipal, para realizar a festa anual ao ar livre,
no recinto de festas daquela localidade, nos dias 4 a 6 de Junho próximo.
- Deliberado deferir.
ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL DE DESPESA N.º 5:
A Câmara deliberou aprovar a alteração orçamental de despesa n.º 5, para o ano em curso, a
qual regista o valor de 10.000,00 em reforços de despesas de capital e igual valor em anulações de
despesas de capital.
ALTERAÇÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS N.º 4:
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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 10.000,00 em reforços e em anulações.
PATRIMÓNIO:
Transferência do património do IGAPHE:
* Ofício n.º 1463, datado de 4.5.2003, do Instituto de Gestão e Alienação do Património
Habitacional do Estado, solicitando que informe do interesse do Município em aceitar o património
que lhe cabe, por força da implementação do Programa do XV Governo Constitucional, o qual prevê
a extinção deste Instituto e a passagem de todo o património para os Municípios onde esse se situa.
- Deliberado deixar o assunto para apreciação na próxima reunião. (P.º 32/09)
Pinhal Municipal – Vale Grande:
* Foi presente uma informação do DEA, propondo o desenvolvimento de várias iniciativas
de modo a rentabilizar o potencial do Pinhal Municipal, situado no Vale Grande, nomeadamente
através da caracterização da sua situação actual, criando um Plano de Ordenamento e Gestão
integrado num Sistema de Gestão Florestal Sustentável e posterior certificação.
- Deliberado concordar com o proposto e promover a consulta, com vista à adjudicação do
fornecimento dos serviços. (P.º 48/DSET)
ESTUDO DE ALINHAMENTOS:
* Elaborado pela Divisão de Estudos, Projectos, Planeamento e Controlo, foi presente uma
proposta de alinhamento para a Fonte da Nora, em Peniche.
- Deliberado aprovar o estudo de alinhamentos.
ACAMPAMENTOS OCASIONAIS:
* Acompanhados dos respectivos autos de vistoria, foram novamente presentes e apreciados
os seguintes pedidos de licenciamento do exercício de actividade de acampamento ocasional, para a
próxima época balnear, para terrenos situados na Avenida do Mar, em Casais do Baleal:
- Maria da Conceição Oliveira;
- Albino Moita Miguel;
- Tomé Lourenço.
- Deliberado deferir os três pedidos para o período de 15 de Junho a 30 de Setembro do
corrente ano, devendo cumprir as condições constantes do auto de vistoria e antes da emissão do
alvará de licença ser colhido parecer favorável das autoridades policial e sanitária.
* Foi ainda presente um requerimento, em nome do Sporting Club da Estrada, solicitando o
licenciamento do exercício de actividade de acampamento ocasional, para a próxima época balnear,
para um terreno situado na Avenida da Praia, no Lugar da Estrada.
- Deliberado que os peritos que procederam à vistoria aos demais acampamentos ocasionais
o façam também ao local a que respeita a pretensão, colhendo-se também os pareceres da GNR e da
autoridade sanitária concelhia.
VIABILIDADE DE LOTEAMENTO:
* Foi presente e apreciado o pedido de informação, em nome de Francisco Gonçalves
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Domingos, acerca da viabilidade de operação de loteamento para 2/3 lotes de terreno, a efectuar no
Caminho da Nora, em Peniche.
- Deliberado informar de que pode apresentar estudo que respeite o plano de alinhamentos
aprovado para o local e as orientações resultantes das informações da DGUO, DPOI, DEPPC e
SMAS, de que se remeterá cópia.
LOTEAMENTOS:
Foram presentes e apreciados os seguintes processos de operações de loteamento, os quais
foram objecto das deliberações adiante referidas:
* Proc.º N.º 1/2004-Lot/DHU, em nome de Laroeste – Construções, Lda., para loteamento
de uma propriedade, sita na Rua Gonçalves Zarro, em Peniche.
- Deliberado informar de que deve reformular o estudo, por forma a respeitar o estudo
urbanístico existente para o local, de que se fornecerá cópia.
* Proc.º N.º 12/1997-Lot/DHU, em nome de Nicim – Sociedade de Construções, Lda., para
loteamento de um prédio urbano, sito nas Ruas Arq.º Paulino Montez e Estado Português da Índia,
já presente em reuniões anteriores.
- Deliberado concordar com a informação do assessor administrativo, de 19.5.2004, no
sentido da não caducidade da aprovação e quanto à liquidação de taxas, devendo o DPGU prestar
informação quanto à nova planta síntese apresentada e eventual necessidade de actualização do
valor estabelecido para a caução.
REUNIÕES DE CÂMARA:
Considerando o período de férias que se vai iniciar e à semelhança do que se tem feito em
anos anteriores, a Câmara deliberou que as suas reuniões ordinárias nos meses de Junho a Setembro
(1.ª quinzena) próximos se realizem quinzenalmente e nas seguintes datas:
- Junho – dias 14 e 28;
- Julho – dias 12 e 26;
- Agosto – dias 9 e 23;
- Setembro – dias 6, 20 e 27.
RECUPERAÇÃO DA IGREJA DE SANTO ANTÓNIO:
Pelo novo proprietário e arquitecto autor, foi apresentado o estudo da recuperação da Igreja
de Santo António e zona dos edifícios envolventes, tendo a Câmara ficado de se pronunciar sobre o
assunto em próxima reunião.
DIA NACIONAL DO PESCADOR - PROGRAMA:
A Câmara deliberou aprovar o programa proposto para comemorar o Dia Nacional do
Pescador, que decorre no dia 31 de Maio, bem como a realização da sua reunião extraordinária nele
prevista, no dia 29, pelas 16 horas, na Fortaleza, para homenagem aos pescadores de Peniche.
DIA NACIONAL DO PESCADOR – VOTO DE LOUVOR E RECONHECIMENTO:
Como forma de assinalar o Dia Nacional do Pescador, à semelhança dos anos anteriores e na
sequência de proposta do Sindicato dos Trabalhadores da Pesca do Centro e da Associação Mútua
Financeira Livre dos Armadores de Pesca, a Câmara deliberou atribuir um Voto de Louvor e Público
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Reconhecimento às seguintes personalidades, como forma de, por esta via, homenagear os Homens
do Mar, que pela sua dedicação à causa da pesca, são merecedores de especial distinção:
Nasceu em 12 de Novembro de 1935, tendo começado a trabalhar em 1955, numa casa de
electricidade naval (Franqueira, Lda.);
Sem ter tido acesso a formação específica, pode dizer-se que se especializou em
electricidade naval – foi, pois, um autodidacta;
Incentivou o uso de diverso equipamento electrónico e participou na sua montagem,
contribuindo, deste modo, para o desenvolvimento dos principais sectores da pesca, particularmente o das “viagens”;
Como exemplos de utilização de equipamentos por si impulsionada podemos apontar a
sonda FLAC, o radar, o gónio (radiogoniómetro – equipamento de navegação), o loman, o omega, o
piloto automático e o sonar (já nos anos 80, tendo sido o maior vendedor da FURUNO na
Europa);
Foi ainda impulsionador das primeiras instalações eléctricas para sistemas de frio, pelo
que contribuiu, de forma relevante, para o desenvolvimento das pescas e para a melhoria das
condições de vida e de trabalho dos pescadores.
Nasceu em 1936, tendo completado a instrução primária;
Ainda muito jovem, começou a andar ao mar, em Porto Dinheiro, numa lancha a remos;
No início dos anos 50, começou a andar num barco a motor, propriedade de seu pai,
também marítimo;
No final da mesma década de 50, adquiriu a sua primeira embarcação, em sociedade com o
pai;
Em 1960, mandou construir um barco novo, também em sociedade com o pai (embarcação
“Novo Miguel”, de 14,5 metros, motor Bondain 75 HP);
No final da década de 60, mandou construir um barco exclusivamente seu (embarcação
“Noél”, com motor Rolls-Royce);
Depois mandou construir o barco “Porto Céu”, de 26 metros, exclusivamente dedicado à
chamada “pesca das viagens”, explorando os bancos oceânicos ao largo da costa continental
portuguesa, e ainda os do Açores, da Madeira e da costa de Marrocos;
No início dos anos 70, mandou construir outra embarcação nova, em sociedade com outro
Mestre Armador, também destinada à “pesca das viagens” (“Luís do Céu”, de 26 metros);
Pela mesma altura, mandou construir aquela que foi, durante muito tempo, a maior
embarcação de Peniche, “Tó Miguel”, também para a “pesca das viagens”;
Uma década depois, adquiriu uma embarcação, no porto de Aveiro, “Miguelmar”, com a
qual operou nos mares da Mauritânia, nos anos 80;
No início dos anos 90, mandou construir, na Figueira da Foz, uma embarcação em aço
(“Miguel Santos”, com 32 metros, motor 900 HP), a qual passou a ser a maior e mais moderna
embarcação do porto de Peniche, governada por um dos seus filhos e que ainda hoje se mantém no
activo, tendo iniciado um novo ciclo da “frota das viagens”;
O Senhor Edmundo sempre manifestou uma grande atracção pela navegação para o largo
e, graças a um espírito de iniciativa muito aguçado, tornou-se um profundo conhecedor dos bancos
de pesca, podendo ser considerado como lídimo representante de toda uma geração de pescadores
autodidactas.
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Nasceu em 16 de Setembro de 1978, tendo completado a escolaridade obrigatória, após o
que começou a trabalhar no mar, em empresas familiares (do pai), tendo frequentado com
aproveitamento o curso de Pescador da Escola das Marinhas de Comércio e Pesca, o curso de
Contramestre e ainda o curso de Mestre Costeiro Pescador, nos anos de 1995, 1996 e 1997;
O Nuno Rato representa o futuro da pesca, a esperança de que o amanhã seja mais risonho
para o presente.”
CONCESSÃO DE SUBSÍDIOS ÀS JUNTAS DE FREGUESIA DE CONCEIÇÃO E S. PEDRO:
A Câmara deliberou que os subsídios a conceder às Juntas de Freguesia de Conceição e S.
Pedro, para cujo pagamento foi concedida delegação do Senhor Presidente, por deliberação de
13.1.2003, e destinadas a suprir as suas insuficiências financeiras para satisfazer as despesas
correntes de funcionamento, sejam actualizados em 3%, com efeitos a partir de Janeiro do corrente
ano, fixando-se assim no montante de 9.476,00 para a Junta de Conceição e de 11.639,00
para
a de S. Pedro.
ESTAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE PENICHE:
Foram presentes os ofícios da Resioeste n.ºs 4/0417, de 16.3.2004, e 4/0453, de 22.3.2004, o
primeiro propondo os valores pela utilização da Estação de Transferência de Resíduos Sólidos de
Peniche, mantendo-se esta propriedade do Município e com gestão a cargo da Câmara, e o segundo
solicitando que na mesma possam ser entregues os resíduos sólidos urbanos da parte norte do
concelho da Lourinhã.
Relativamente às questões colocadas, a Câmara deliberou:
1.º- Quanto à utilização da ETRS, em regime de propriedade e gestão municipal:
Aceitar os valores propostos, com efeitos desde 2002 e pelos seguintes valores:
a) Ano de 2002: Importância fixa de 3.304,00 /mês, a título de utilização das
instalações, acrescida de 2,50 /por cada tonelada movimentada, correspondentes à
exploração do serviço;
b) Ano de 2003: Importância fixa de 3.424,00 /mês, acrescida de 2,59 /por cada
tonelada movimentada;
c) Ano de 2004: Importância fixa de 3.536,00 /mês, acrescida de 2,68 /por cada
tonelada movimentada.
2.º- Quanto à entrega de resíduos do concelho da Lourinhã:
Considerando a estreita colaboração que tem existido ao longo do tempo entre os
Municípios de Peniche e da Lourinhã, nomeadamente quanto à captação e abastecimento de água, e
à solidariedade que deve presidir à resolução mútua dos problemas, a Câmara deliberou autorizar a
utilização da ETRS de Peniche para a transferência para o aterro dos RSU da parte norte do
concelho da Lourinhã.
Esta autorização tem carácter provisório e experimental, até 30 de Setembro próximo, por
forma a permitir que durante este período se possam estudar e quantificar os impactos que tal
utilização provoca, quer em termos económicos, quer a nível ambiental, em particular de efluentes
líquidos, após o que e perante os resultados apurados será tomada decisão sobre o prolongamento da
utilização e por prazo eventualmente mais dilatado, devendo, para já, a entrega ser conjugada com
as do concelho de Peniche e tendo em consideração os horários de funcionamento e a capacidade da
Estação.
Deliberado ainda remeter cópia destas deliberações à Resioeste e à Câmara Municipal da
Lourinhã, para conhecimento e devidos efeitos.
ENCERRAMENTO:
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Sendo vinte 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.

