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ACTA N.º 24/2004
ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE,
REALIZADA NO DIA 14 DE JUNHO DE 2004:
Aos catorze dias do mês de Junho 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 minutos.
A Senhora Vereadora Clara Filipe apenas participou na reunião a partir das quinze horas e
quarenta e cinco minutos, quando decorria a intervenção do Senhor Vereador António José Correia,
no período Antes da Ordem do Dia.
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 reservado à audição do público intervieram:
- Fernando Manuel de Oliveira Fernandes, que fez eco das suas preocupações quanto à
dificuldade de colocação de sinaléctica nas vias públicas indicando o seu estabelecimento (Quinta
do Juncal) e localização dos contentores de recolha de lixo que o servem. Referiu-se ainda à
necessidade de asfaltamento do caminho de acesso e apresentou sugestões para intervenções na
zona do Baleal. Foi informado de que irá ser reexaminada a questão da viabilização da sinalização,
dos estudos existentes para o Baleal e de estar previsto para o corrente ano o asfaltamento do
acesso.
- Familiar (sobrinho) de Feliz da Cunha Vieira, arrendatário de uma parcela de terreno
municipal, sito no Frei Rodrigo, que prestou esclarecimentos sobre a ordem que lhe foi dada através
do ofício n.º 3297, de 24.5.2004. Foi deliberado que sejam juntas as condições deste arrendamento e
do feito nos anos 50 a António Nunes (Xabregas).
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 António José Correia:
- Referiu-se a dois acidentes ocorridos na Ilha da Berlenga, no passado fim de semana, e ao
facto de no posto de socorros se encontrarem medicamentos com a validade expirada e outros
desajustados, além da carência de equipamentos. Solicitou também informação sobre obras que
verificou decorrerem na ilha. Ainda relativamente à Berlenga, lembrou as deficientes condições de
habitabilidade em que se encontram os dois funcionários ali em serviço e perguntou qual a situação
contratual da D. Mariete. Referiu ainda a não existência de vigilância.
Foi informado pelos Senhores Presidente e dirigentes respectivos: Que foram já dadas
instruções para a aquisição dos medicamentos, em colaboração com os serviços de saúde, e do
equipamento, aguardando-se a entrega deste para os próximos dias; que as obras em curso decorrem
dos acordos estabelecidos com o ICN, por quem são sucessivamente melhoradas, com execução de
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diversas obras; que a D. Mariete está recrutada como cantoneira de limpeza, com contrato a termo
certo, há cerca de 2 anos.
- Deu conhecimento da pretensão que foi apresentada por alguns proprietários de
estabelecimentos de restauração da Avenida do Mar, no sentido de se efectuar mais tarde a recolha
do lixo, assunto que foi objecto de reflexão, ponderando-se as vantagens e inconvenientes;
- Referiu-se à realização das Jornadas Médicas, em Peniche, e à comunicação ali feita pelo
técnico de saúde ambiental, Luís Abreu, sobre segurança dos recintos escolares, tendo deixado a sua
preocupação e sugerido o aproveitamento do trabalho apresentado;
- Deu conhecimento da insatisfação que foi manifestada pelos concessionários de praia, face
à inexistência de passadeiras e quanto à recolha do lixo. O Eng.º Nuno Carvalho prestou
esclarecimentos sobre a situação e as providências já tomadas;
- Perguntou em que consiste o “Festival da Sardinha”, que viu anunciado;
- Solicitou informação sobre a regulamentação existente e actuação quanto à procura de
clientes na via pública para quartos particulares e concorrência com os estabelecimentos de
dormidas. Foi dado conhecimento da reunião efectuada com o responsável da PSP, a qual irá
intensificar a fiscalização;
- Informou ter lhe sido comunicado que uma viatura da Resioeste havia depositado lixo na
“escombreira” de Ferrel, no dia 24 de Maio último, e perguntou se era do conhecimento dos
serviços. Foi informado de que, feita visita ao local, não se encontrou ali lixo recentemente
depositado. Foi deliberado oficiar à Resioeste a solicitar esclarecimentos;
- Perguntou que arranjos estão previstos para o Largo do Calvário, em Peniche. O Senhor
Presidente informou de que iria verificar que estudos existem nos serviços;
Senhor Vereador Jorge Abrantes:
- Referiu-se também ao anunciado Festival da Sardinha, promovido pela Rádio Litoral e em
relação ao qual se anuncia que é apoiado pela Câmara, sendo certo que a Câmara nunca se
pronunciou sobre o assunto. O Senhor Vice-Presidente informou de que o festival que conhece é de
realização de espectáculos, com a presença de diversos artistas conhecidos, da iniciativa da 102 FM,
para o qual considera desadequada a expressão Festival da Sardinha, e que o apoio prometido por
parte da Câmara será apenas logístico e se estiver disponível. O Senhor Vereador António José
Correia informou de que, em seu parecer, a Câmara não deve estar associada à iniciativa, desde que
mantenha a designação Festival da Sardinha de Peniche e que tal referência ao apoio deve ser
retirado do “spot” publicitário;
- Referiu-se também a um acidente provocado por uma viatura da Câmara, ocorrido no
jardim, que provocou ferimentos em Manuel Francisco Vidinha, e à insatisfação que lhe foi
manifestada pela falta de preocupação dos serviços da Câmara e de sensibilidade para
acompanharem a evolução do estado de saúde da vítima e a relação com a seguradora. O Eng.º
Nuno Cativo informou das diligências e do acompanhamento feito;
Senhor Vereador Emídio Barradas:
- Solicitou informação sobre a evolução do processo relativo à demolição de um armazém
construído clandestinamente junto à Marginal Sul. O Senhor Presidente deu conhecimento de que
não foi dado cumprimento à ordem de demolição, pelo que a mesma irá ser promovida pela
Câmara;
- Lembrou que ainda lhe não foi fornecido o plano de obras para 2004, referido aquando da
aprovação dos documentos previsionais para o corrente ano;
- Referiu-se ao início da construção das escadas de acesso à praia de Peniche de Cima, que
considerou tardio e as obras insuficientes, considerando as intervenções pontuais e apelando para
uma maior intervenção e não se querer responsabilizar pelas consequências se assim não for feito;
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- Chamou a atenção para a necessidade de corte de folhas secas das palmeiras do jardim da
Praça Jacob Rodrigues Pereira, cuja queda representa perigo para os utentes do jardim. Referiu-se
ainda a um buraco existente na rua, junto à passadeira.
Senhor Vereador Vítor Mamede:
- Referiu-se à realização do festival de encerramento do ano, nas Piscinas Municipais, e
manifestou a sua satisfação pela qualidade do desfile das bandas dos bombeiros pela cidade, a
propósito do aniversário dos de Peniche;
- Lembrou que, no próximo Sábado, se irão realizar também as actividades de encerramento
do ano da Escola de Dança.
Senhor Vice-Presidente da Câmara:
Deu conhecimento da sua participação nos seguintes eventos:
- Dia 8 de Junho (manhã), Seminário sobre Educação Ambiental, organizado pelo Centro de
Formação de Professores, no Auditório dos Bombeiros Voluntários, seguido de almoço com os
conferencistas;
- Dia 8 de Junho (tarde), no Hotel Marriot , na Praia d’ El-Rei, entrega de prémios do
Concurso Regional de Gastronomia da RTO, em que os restaurantes do concelho de Peniche a
concurso obtiveram os seguintes prémios: Prémios de Recomendação: Todos; “Parque”, “Estelas” e
“Abrigo do Pescador”: 1.º prémio de sopa, peixe e marisco, respectivamente; “Faz as Pazes”: 1.º
prémio de inovação e refeição completa.
A Câmara decidiu, por sugestão do Senhor Presidente, felicitar os restaurantes a concurso
(os referidos e ainda “O Pedro”, “O Popular” e a “Onda Azul”).
Senhor Presidente da Câmara:
Deu conhecimento da sua participação nas seguintes reuniões e eventos:
- Dia 27 de Maio, reunião do Conselho de Administração da AMO;
- Dia 28 de Maio, Assembleia Geral da Resioeste, 1.ª reunião da Junta da Comurboeste
(devendo ter nova reunião no próximo dia 17) e reunião com o Senhor Luís Carlos, para negociação
de terreno para depósito de entulhos;
- Dia 30 de Maio, participação nas cerimónias dos 50 anos das Irmãs Vicentinas;
- Dia 1 de Junho, visita ao Casal Salgueiro, com o Presidente da Junta de Freguesia e o
Director Delegado dos SMAS, para tratar da construção da rede de saneamento, indo-se agora
proceder à elaboração de inquérito para apurar os interessados na ligação dos prédios à rede
pública;
- Dia 2 de Junho, visita ao terreno do Senhor Luís Carlos, que se pretende destinar a
depósito de entulhos, e a outra propriedade da Cerâmica do Rosário, com o mesmo objectivo;
- Dia 4 de Junho, reunião do Conselho de Administração dos SMAS;
- Dia 9 de Junho, reunião de coordenação de chefias dos serviços municipais.
O Senhor Presidente informou de que determinara a abertura de concurso para o provimento
de 2 lugares de fiscais de obras (particulares) e 1 coordenador dos serviços de fiscalização.
PERÍODO DA ORDEM DO DIA
ACTAS DE REUNIÕES ANTERIORES:
Foram presentes e assinadas as actas das reuniões camarárias realizadas nos dias trinta e um
de Maio último e sete de Junho corrente, tendo sido previamente distribuídas fotocópias pelos
Senhores Vereadores.
BALANCETES:
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Foram presentes os balancetes dos fundos da tesouraria da Câmara Municipal e dos Serviços
Municipalizados do dia onze de Junho corrente, tendo a Câmara verificado e aprovado os saldos de,
respectivamente:
Câmara Municipal (de operações orçamentais): 748.477,80 (setecentos e quarenta e oito
mil quatrocentos e setenta e sete euros e oitenta cêntimos).
Câmara Municipal (de operações não orçamentais): 186.162,38 (cento e oitenta e seis mil
cento e sessenta e dois euros e trinta e oito cêntimos).
Serviços Municipalizados (de operações orçamentais): 1.268.576,99 (um milhão duzentos
e sessenta e oito mil quinhentos e setenta e seis euros e noventa e nove cêntimos).
Serviços Municipalizados (de operações não orçamentais): 188.594,93 (cento e oitenta e
oito mil quinhentos e noventa e quatro euros e noventa e três 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 às semanas de 24 de Maio a 11 de Junho, bem como dos mapas de execução
orçamental, de 1 de Janeiro a 11 de Junho.
CORRESPONDÊNCIA:
Foi presente e apreciada a seguinte correspondência:
* Ofício n.º DASC/SD/102, datado de 20.5.2004, da Câmara Municipal de Torres Vedras,
solicitando a emissão de parecer favorável para a realização do Grande Prémio Internacional de
Ciclismo de Torres Vedras – Troféu Joaquim Agostinho, que terá lugar de 7 a 11 de Julho próximo.
- Deliberado dar parecer favorável. (P.º 16/02)
* Ofício n.º 313/04, datado de 5.5.2004, da Junta de Freguesia de Serra d’ El-Rei,
solicitando apoio financeiro para a realização da cerimónia comemorativa da elevação daquela
freguesia à categoria de Vila.
- Deliberado conceder à Junta de Freguesia de Serra d’ El-Rei um subsídio de 1.500,00 ,
com a informação de que tal concessão não representará qualquer compromisso de apoio para os
anos futuros relativamente à comemoração deste evento. (P.º 28)
* Ofício n.º 89, datado de 28.4.2004, da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia,
solicitando a atribuição de um subsídio para pagamento de despesas efectuadas com a manutenção
do jardim público do Casal Moinho.
- Deliberado conceder à Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia um subsídio de 833,00
(P.º 28)
* Ofício n.º 59, datado de 17.3.2004, da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia,
solicitando a atribuição de um subsídio para pagamento de despesas efectuadas com a manutenção
do jardim público do Casal Moinho.
- Deliberado conceder à Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia um subsídio de 4.520,18
. (P.º 28)
* Carta, datada de 19.5.2004, da Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Nossa Senhora
da Ajuda, solicitando que informe da disponibilidade da Câmara em comparticipar em 25% do
valor total da obra de recuperação da Igreja de Nossa Senhora da Ajuda.
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- Deliberado informar de que a Câmara assumirá o compromisso de subsidiar a Fábrica da
Igreja no correspondente a 25% do valor da candidatura que vier a ser aprovada. (P.º 17)
* Carta, datada de 31.5.2004, da Fundibronze, prestando esclarecimentos relativamente à
reclamação apresentada pela administração do condomínio da Rua Jangada de Pedra, n.º 9, em
Peniche, sobre a libertação de resíduos para a atmosfera feita por aquela fundição.
- Deliberado enviar fotocópia da carta à administração do condomínio do prédio que
apresentou a reclamação. (P.º 17)
* Ofício n.º 683, datado de 26.5.2004, da Escola EB 2, 3 de Atouguia da Baleia, solicitando
a atribuição de um subsídio para pagamento de despesa efectuada com a deslocação da aluna
Carmen Verónica Silva Machado ao CREAP de Peniche.
- Deliberado pagar as despesas da deslocação da aluna em transporte público para a CREAP,
reembolsando o encarregado de educação das despesas que satisfaça directamente. (P.º 13/01)
* Carta n.º 25/04, datada de 25.5.2004, do Grupo Desportivo de Peniche, solicitando
autorização para proceder à cobrança das importâncias devidas pela ocupação do terrado na feira
mensal de Junho.
- Deliberado autorizar a cobrança conforme solicitado, dando-se conhecimento aos serviços
de fiscalização. (P.º 11/03)
* Carta, datada de 9.6.2004, da Senhora Graciete Gonçalves Franco Soares Carepa, expondo
as circunstâncias em que foi vítima de um acidente, causado por um abaixamento de uma tampa de
ferro, situada na via pública e que afirma serem da responsabilidade do Município e solicitando o
pagamento de uma indemnização por danos patrimoniais e não patrimoniais.
- Tomado conhecimento e deliberado informar a interessada das diligências feitas com vista
à resolução do problema e de que se vai insistir junto da seguradora a fim de se tomar posição
definitiva, tendo que se aguardar a decisão da companhia seguradora, para onde foi transferida a
eventual responsabilidade pelo acidente. (P.º 18/02)
* Carta, sem data, registada nos n/ serviços em 24.5.2004, da Radiotelevisão Portuguesa,
solicitando o apoio do Município para organizar a viagem de autocarro aos avós deste concelho que
se mostrem interessados em participar num programa especial “Praça da Alegria – Avós de
Portugal”, que terá lugar no Parque das Nações, em Lisboa, no próximo dia 26 de Julho,
acompanhada de informação da técnica superior de serviço social.
- Deliberado dispensar a utilização dos dois autocarros do Município para a deslocação e
autorizar a deslocação dos técnicos de serviço social. (P.º 17)
* Carta n.º 201/Dir/04, datada de 31.5.2004, do Dr. António José Foz Romão, agradecendo
todo o apoio e colaboração prestados durante o exercício das suas funções como Director do Centro
de Saúde de Peniche.
- Deliberado manifestar aos Senhores Directores do Centro de Saúde e do Hospital, Dr.
António Romão e Dr. Rogério Teotónio, os agradecimentos da Câmara pela forma como
desempenharam as suas funções e pelo apoio e colaboração sempre dispensados ao Município. (P.º
37)
A Câmara tomou ainda conhecimento da seguinte correspondência e expediente:
* Ofício n.º 3538, datado de 2.6.2004, da Assembleia Municipal de Peniche, remetendo
cópias das actas n.ºs 8 e 9/2003 e 1/2004.
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* Informação, datada de 1.6.2004, da técnica superior de serviço social, apresentando
documento de avaliação técnica e financeira trimestral relativo ao Plano Municipal de Prevenção
das Toxicodependências.
* Carta n.º 5453, datada de 2.6.2004, da 3.ª Repartição da Guarda Nacional Republicana,
prestando informação relativamente à pretensão manifestada em construir um quartel da GNR em
Atouguia da Baleia. (P.º 16/01)
* Carta n.º JS/mc-1188/2004, datada de 28.5.2004, da Águas do Oeste, informando de que
procedeu ao lançamento dos concursos para execução das obras, conforme indica, integradas na 2.ª
fase do sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água e de Saneamento do Oeste. (P.º 35/01)
* Carta, datada de 8.6.2004, do Dr. Jorge de Almeida Santos Silva, agradecendo todo o
apoio e colaboração prestados, aquando da realização de um encontro de médicos que frequentaram
o curso médico de Coimbra de 1945/51. (P.º 37)
* Fax, datado de 4.6.2004, do Dr. Mário de Carvalho, informando da sentença proferida,
relativamente a um acidente mortal ocorrido na Estrada Municipal que liga Peniche à Praia do
Baleal, de que são autores Virgolino Nicolau Gomes Jesus e mulher. (P.º 7)
* Fax, datado de 4.6.2004, do Dr. Mário de Carvalho, dando conhecimento e remetendo
cópia do Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo sobre o caso “Berlenga à Vista – Empreendimentos Turísticos, Lda.”. (P.º 7)
LEGISLAÇÃO:
A Câmara tomou conhecimento da seguinte legislação, recentemente publicada no Diário da
República:
- Decreto-Lei n.º 142/2004, de 11 de Junho, que aprova o regime jurídico da actividade
termal.
HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS:
Acompanhados dos pareceres das respectivas Juntas de Freguesia, foram presentes, para
efeitos de visto, os seguintes pedidos de horários de funcionamento, para os estabelecimentos que a
seguir se indicam:
* Das 11 às 4 horas, para um estabelecimento de bebidas, denominado “Aqua Viva Bar”, sito
na Praceta Francisco Custódio, na Consolação, de que é proprietário Bruno Miguel Neto Mateus;
- Deliberado indeferir, por se situar em zona habitacional.
* Das 7 às 2 horas, para um estabelecimento de cervejaria, denominado “Monte Negro”, sito
na Rua Dr. Renato Pereira Fortes, 6 – R/c D.to, em Peniche, de que é proprietário Francisco José Casal
Pintainho Rachão.
- Deliberado que seja visado horário conforme solicitado, com validade até 30.6.2005.
* Das 8 às 2 horas, para um estabelecimento de restauração, denominado “Pequena Baleia”,
sito na Rua Pôr do Sol, n.º 14, na Ilha do Baleal, de que é proprietário Florêncio Conceição Soares
Pereira.
- Deliberado que seja visado horário conforme solicitado, com validade até 30.6.2005.
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* Das 8 às 2 horas, para um estabelecimento de bebidas, denominado “Cervejaria Golo”, sito
na Rua Alexandre Herculano, n.º 70, em Peniche, de que é proprietário a firma Pedro & Pelerito, Lda..
- Deliberado que seja visado horário conforme solicitado, com validade até 30.6.2005.
* Foi novamente presente uma 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.
- Considerando que se aguarda a prestação de esclarecimentos quanto aos horários a praticar
por este tipo de estabelecimentos; considerando os pareceres favoráveis da ACISCP e da Junta de
Freguesia e os seus fundamentos; considerando a possibilidade prevista na lei e regulamento
municipal de alargamento de horários para as zonas turísticas, deliberado que seja visado horário de
funcionamento para estar aberto ao Domingo de tarde, com validade até 30.9.2004, sem embargo de
a questão ser reavaliada logo que recebidas as respostas às consultas formuladas superiormente para
esclarecimento da legislação aplicável. (P.º 35/03)
LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO:
* Foram presentes os seguintes requerimentos, 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:
- Em nome de Freguesia de Serra d’ El-Rei, a fim de realizar um baile, com lançamento de
foguetes, no Largo do Rato, em Serra d'El-Rei, no próximo dia 19 de Junho, das 22 às 3 horas.
- Em nome de Freguesia de Serra d’ El-Rei, a fim de realizar a festa do 1.º aniversário de
elevação daquela freguesia à categoria de Vila, com lançamento de foguetes, no Largo Padre José
Cândido da Costa Leal, em Serra d’ El-Rei, de 1 a 4 de Julho de 2004, das 20 às 24 horas.
- Em nome de Clube Lazer Sant’Ana, a fim de realizar um baile, arraial, quermesse e jogos,
no Bairro de Santana, em Peniche, nos próximos dias 16 a 18 de Julho, das 9 às 3 horas.
- Centro de Actividades Recreativas e Melhoramentos de Casais do Júlio, a fim de realizar a
festa anual em honra de Santo António, nos Casais do Júlio, de 2 a 4 de Julho de 2004, das 9 às 3
horas.
- Deliberado deferir os quatro pedidos, devendo o som ser em tom moderado.
LICENCIAMENTO DE ACTIVIDADES LÚDICAS:
* Foram presentes os seguintes requerimentos, 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:
- Em nome de Clube Lazer Sant’Ana, para realizar um baile/arraial, no Bairro de Santana,
em Peniche, nos próximos dias 16 a 18 de Julho.
- Em nome do Centro de Actividades Recreativas e Melhoramentos dos Casais do Júlio,
para realizar a festa anual em honra de Santo António, nos Casais do Júlio, nos próximos dias 2 a 4
de Julho.
- Deliberado deferir os dois pedidos.
* Foram presentes dois requerimentos, em nome da Freguesia de Serra d’ El-Rei,
participando, ao abrigo do disposto no n.º 2 do art.º 29.º do Decreto-Lei n.º 310/02, de 18 de
Dezembro, e no n.º 2 do art.º 50.º do Regulamento Municipal, a realização da festa de S. João, no
Largo do Rato, no próximo dia 19 de Junho, e a festa do 1.º aniversário de elevação daquela
freguesia à categoria de Vila, nos próximos dias 1 a 4 de Julho.
- Deliberado deferir as duas pretensões.
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ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL DE DESPESA N.º 6:
A Câmara deliberou aprovar a alteração orçamental de despesa n.º 6, para o ano em curso, a
qual regista o valor de 30.000,00 em reforços de despesas correntes, 120.000,00 em reforços de
despesas de capital e 150.000,00 em anulações de despesas de capital.
ALTERAÇÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS N.º 6:
A Câmara deliberou aprovar a alteração n.º 6 ao Plano Plurianual de Investimentos, para o
ano em curso, a qual regista o valor de 30.000,00 em anulações.
PROCESSO DE JUSTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA:
* Foi novamente presente o processo especial de justificação administrativa, organizado nos
termos do artigo 88.º do Estatuto da Aposentação, a pedido do canalizador (operário principal) dos
Serviços Municipalizados desta Câmara, António Rosário Andrade, em que solicita seja certificado
o tempo de serviço prestado nos anos de mil novecentos e sessenta e oito e sessenta e nove, objecto
de deliberação camarária de 1 de Março último, tendo-se verificado posteriormente, na sua
contagem, a sobreposição de tempo de serviço existente.
- Deliberado certificar, nos termos do disposto no artigo 88.º do Estatuto da Aposentação,
que o Senhor António Rosário Andrade, actual canalizador (operário principal) dos Serviços
Municipalizados, trabalhou para esta Câmara, ininterruptamente, no período de 1 de Janeiro de mil
novecentos e sessenta e oito a 13 de Abril de mil novecentos e sessenta e nove, sujeito a direcção e
disciplina dos demais funcionários.
Deliberado ainda considerar sem efeito a deliberação tomada em reunião de 1 de Março
último sobre o mesmo assunto.
ESTUDO DE ALINHAMENTOS:
Elaborados pela Divisão de Estudos, Projectos, Planeamento e Controlo, foram presentes os
seguintes estudos de alinhamento, os quais foram objecto das seguintes deliberações:
* Para a Rua de São Marcos, no Lugar da Estrada.
- Deliberado aprovar o estudo de alinhamentos, com a abstenção do Senhor Vereador
António José Correia.
* Para a Rua dos Moinhos, nos Casais de Mestre Mendo.
- Deliberado aprovar o estudo de alinhamentos.
TOPONÍMIA:
* Foi presente o ofício n.º 44, datado de 2.3.2004, da Junta de Freguesia de Atouguia da
Baleia, propondo a atribuição de nomes a diversas artérias, situadas no Lugar da Consolação.
- Deliberado atribuir os nomes conforme proposto, ou seja:
Jardim da Aroeira – zona ajardinada onde se situa a fonte ornamental, a norte da Avenida
da Praia;
Praça Outeiro da Aroeira – praça que envolve de norte, nascente e poente o Jardim da
Aroeira;
Rua Passeio das Dunas – rua pedonal que contorna por norte o loteamento promovido por
Maria Eugénia Freire Andrade de Carvalho e liga as ruas Francisco Jerónimo Ribeiro e Dr.
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Francisco Sá Carneiro;
Travessa da Aroeira – via que liga a Praça Outeiro da Aroeira à Rua Passeio das Dunas;
Rua da Aroeira – arruamento que liga a Travessa da Aroeira à Rua Dr. Francisco Sá
Carneiro;
Praceta da Aroeira – praceta situada nas traseiras dos lotes B1 e C1 do loteamento
referido, tendo acesso para nascente à Travessa da Aroeira;
Beco da Aroeira – espaço situado nas traseiras do lote F1 do referido loteamento e que liga
para norte à Rua da Aroeira.
* Por proposta do Senhor Presidente e para assinalar o seu 50.º aniversário e manifestar a
relevância do serviço que vem sendo prestado à comunidade, a Câmara deliberou atribuir o nome de
Rua das Irmãs Vicentinas ao troço actualmente conhecido por Estrada dos Remédios, situado
entre a Rua Dr. Francisco Sá Carneiro (em Vila Maria) e o Largo de Nossa Senhora dos Remédios,
em Peniche.
ESTUDO URBANÍSTICO, SITUADO NA CRUZ DAS ALMAS:
* Elaborado pela Divisão de Estudos, Projectos, Planeamento e Controlo, foi presente um
estudo urbanístico para a zona nascente da Rua da Cruz das Almas, em Peniche.
- Deliberado aprovar o estudo e promover a desafectação do domínio público das duas
parcelas nele previstas, com as áreas de 390 m2 e 374 m2, para integração no domínio privado do
Município.
25.ª CORRIDA DAS FOGUEIRAS:
* Foi presente, para efeitos de aprovação, o texto do protocolo a celebrar com o PAC –
- Peniche Amigos Clube, para realização da 25.ª edição da Corrida das Fogueiras.
- Deliberado aprovar o texto do protocolo a celebrar.
PISCINAS MUNICIPAIS:
* Foi presente, para efeitos de aprovação, o novo preçário a praticar pela cafetaria das
piscinas municipais na nova época 2003/2004.
- Deliberado aprovar os preços a praticar quanto aos serviços de cafetaria a prestar nas
piscinas municipais.
UTILIZAÇÃO DO AUTOCARRO MUNICIPAL:
* Foi presente uma requisição do Centro Educativo de São Bernardino, apresentando os
encargos suportados pela utilização do autocarro municipal, aquando de uma visita realizada pelos
seus alunos à Assembleia da República, em Lisboa.
- Dada a natureza da deslocação, deliberado dispensar o pagamento dos encargos pela
utilização do autocarro.
REMODELAÇÃO DO QUARTEIRÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE – 1.ª FASE
ESPAÇO CULTURAL:
* Foi presente uma informação da Divisão de Gestão de Empreitadas e Infraestruturas,
informando dos erros e omissões de arquitectura e estabilidade/trabalhos a mais imprevistos
apresentados pelo empreiteiro da obra referida em epígrafe, tendo os mesmos sido confrontados
com os cálculos efectuados pelos serviços.
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- Considerando o teor da informação da GDEI, de 7.6.2004, com cujo conteúdo concorda, a
Câmara deliberou:
a) Dispensar, nos termos do n.º 3, o estudo a realizar por entidade externa e independente a
que se refere o n.º 2 do artigo 45.º do Decreto-Lei n.º 59/99;
b) Aprovar as alterações ao projecto de arquitectura, a revisão dos projectos das
especialidades, os erros, omissões, quantidades de trabalhos e os preços unitários propostos pelo
adjudicatário, conforme proposto na informação;
c) Em consequência, adjudicar à firma Costa & Carvalho, Lda., por conta da empreitada
inicial, trabalhos a mais no valor de 123.209,22 , sendo 39.043,73 de trabalhos a mais a preços
de contrato e 84.165,49 de trabalhos a mais a preços acordados e retirar da empreitada (trabalhos
a menos) trabalhos no valor de 10.581,40 , do que resulta um aumento no valor da empreitada de
112.627,82 ;
d) Aprovar o plano de trabalhos apresentado pelo empreiteiro e face à interdependência dos
trabalhos e à sua urgência transmitir ao adjudicatário ordem para a sua execução imediata;
e) Aprovar a minuta do contrato adicional a celebrar
REGISTO DE MARCA:
Na sequência da apreciação feita sobre o anunciado Festival da Sardinha de Peniche de
proposta apresentada pelo Senhor Vereador António José Correia, a Câmara deliberou que se
proceda ao registo da marca “Festival da Sardinha de Peniche” e se verifique que se idêntico registo
já foi feito sobre os “Sabores do Mar”.
REUNIÕES DA CÂMARA:
Face ao adiantado da hora e ao que falta apreciar da ordem de trabalhos, a Câmara deliberou
realizar uma reunião extraordinária, no próximo dia 22, pelas 9 horas, para tratar dos assuntos
agendados para esta reunião e que não foi possível apreciar.
ENCERRAMENTO:
Sendo vinte horas e cinquenta 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.

