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ACTA N.º 8/2005 
 
          ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 
          REALIZADA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2005: 
 
 Aos vinte e um dias do mês de Fevereiro do ano dois mil e cinco, 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 quinze horas. 
 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, usou da palavra António José Pelerito e 
outros interessados, titulares de um processo relativo à construção de um condomínio, sito nos 
terrenos fronteiros à Igreja da Ajuda, em Peniche, que explicaram as últimas soluções 
arquitectónicas adoptadas e solicitaram a dispensa de audição do IPPAR, por já se ter 
pronunciado favoravelmente em fase anterior. 
 

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 António José Correia: 
 - Felicitou os membros do Partido Socialista pelos resultados obtidos no acto eleitoral, 
realizado na véspera, a que se associaram os Senhores Vereadores do PSD, que expressaram os 
votos no sentido que os resultados se traduzam num Governo que proceda à execução das 
reformas necessárias; 
 - Reiterou a necessidade de iniciativas com vista à preparação da próxima época balnear, 
nomeadamente quanto à limpeza e segurança, considerando importante que em próxima reunião 
se possa trabalhar no respectivo plano. O Senhor Vice-Presidente informou de que já está a ser 
programada a respectiva actividade e das reuniões efectuadas com esse objectivo, nomeadamente 
com a CCDR; 
 - Lembrou que continua a aguardar a entrega do plano de intervenção quanto ao 
abastecimento de água no próximo Verão e regulação dos consumos, solicitado em anterior 
reunião. O Senhor Vice-Presidente informou de que os SMAS têm o plano em fase de conclusão, 
que deverá ser apresentado na próxima reunião do Conselho de Administração; 
 - Solicitou a entrega do regulamento municipal sobre publicidade comercial; 
 - Solicitou que seja dado conhecimento aos membros da Câmara dos anúncios para 
recrutamento de pessoal. O Senhor Presidente informou de que seriam dadas instruções à secção 
de recursos humanos para entregar cópia dos anúncios no GAP ou colocá-los nas pastas dos 
Senhores Vereadores; 
 - Lembrou os assuntos cuja apreciação tem transitado de reuniões anteriores e perguntou 
se seriam hoje apreciados, tendo referido a APAP, a Acompanha, as esplanadas e o plano de 
intervenção quanto ao abastecimento de água. 
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 Senhor Vereador Emídio Barradas: 
 A propósito da apreciação, na última reunião, do plano de cérceas para a Avenida do 
Mar, solicitou que, quando o mesmo voltar a reunião, já concluído, que seja acompanhado com o 
estudo sobre as actividades a desenvolver naquela área. 
 
 Senhor Vice-Presidente da Câmara: 
 Deu conhecimento das seguintes reuniões e eventos em que participou: 
 - 16 de Fevereiro, recepção ao Dr. António Reguera Repriso, Presidente da Fundação 
Luso-Lalaica, com sede em Vigo, no Salão Nobre da CMP; 
 - 18 de Fevereiro, reunião com a Senhora Engenheira Ana Paula Neves (Administradora-     
-Delegada da AMO), acerca da atribuição de verbas da reserva de eficiência; 
 - 19 de Fevereiro, em Lisboa, na Igreja São João de Brito, no funeral da avó da Sr.ª Eng.ª 
Ana Paula Neves, Administradora-Delegada da AMO (entrega de coroa de flores). 
 
 Senhor Presidente da Câmara: 
 - Agradeceu as felicitações pela vitória do PS no acto eleitoral e disse esperar que o 
Governo possa resolver os problemas que afligem o povo português; 
 - Marcou para o próximo dia 23, pelas 14.30 horas, a abertura ao público da fonte 
construída no Jardim Público, junto ao edifício da estação elevatória. 
 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
 
ACTAS DE REUNIÕES ANTERIORES: 
 
 Foram presentes e assinadas as actas das reuniões camarárias realizadas nos dias catorze e 
dezasseis 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 dezoito de Fevereiro corrente, tendo a Câmara verificado e 
aprovado os saldos de, respectivamente: 
 Câmara Municipal (de operações orçamentais): 415.256,67 € (quatrocentos e quinze mil 
duzentos e cinquenta e seis euros e sessenta e sete cêntimos). 
 Câmara Municipal (de operações não orçamentais): 136.167,96 € (cento e trinta e seis 
mil cento e sessenta e sete euros e noventa e seis cêntimos). 
 Serviços Municipalizados (de operações orçamentais): 1.751.885,00 € (um milhão 
setecentos e cinquenta e um mil oitocentos e oitenta e cinco cêntimos). 
 Serviços Municipalizados (de operações não orçamentais): 252.549,59 € (duzentos e 
cinquenta e dois mil quinhentos e quarenta e nove euros e cinquenta e nove 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, relativo à semana de 14 a 18 de Fevereiro. 
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CORRESPONDÊNCIA: 
 
 Foi presente e apreciada a seguinte correspondência: 
 
 * Carta, datada de 18.2.2005, do Centro Social da Bufarda, solicitando diverso material 
destinado à continuação das obras de construção do Pavilhão Polidesportivo daquela localidade. 
 - Deliberado adquirir e fornecer ao Centro Social os materiais solicitados. (P.º 11/03) 
 
 * Ofício n.º 2, datado de 4.1.2005, 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 um subsídio de 1.666,00 €. (P.º 28) 
 
 * Carta, datada de 30.1.2005, da Associação Portuguesa de Taekwon-do do Oeste, 
apresentando um pedido de rectificação do pedido de apoio logístico e financeiro para a 
realização da II Gala de Taekwon-do da Cidade de Peniche 2005. 
 - Deliberado conceder à Associação o reforço do apoio solicitado. (P.º 17) 
 
 * Carta, datada de 11.2.2005, da firma “Condomar”, remetendo cópia da acta e respectiva 
documentação, da reunião realizada no passado dia 16 de Janeiro, respeitante ao condomínio do 
prédio urbano, sito na Avenida do Mar e Rua Vasco da Gama, n.ºs 43, 45 e 49, em Peniche. 
 - Tomado conhecimento e deliberado dar conhecimento à contabilidade e à representante 
da Câmara nas reuniões do condomínio, para que considerem as deliberações tomadas. (P.º 32/09) 
 
 * Carta n.º 73, datada de 31.1.2005, da Capitania do Porto de Peniche, solicitando 
autorização para utilizar as piscinas municipais, a fim de realizar um Curso de Nadadores 
Salvadores, de 7 de Março a 5 de Abril e de 11 de Abril a 7 de Maio, das 22 às 24 horas. 
 - Deliberado autorizar a utilização das piscinas gratuitamente. (P.º 16/01) 
 
 A Câmara tomou ainda conhecimento da seguinte correspondência e expediente: 
 
 * Circular n.º 18/2005/DL, datada de 9.2.2005, da Associação Nacional de Municípios 
Portugueses, remetendo, para conhecimento, cópia do Acordo de Parceiros, celebrado com o 
Instituto Português de Apoio ao Desenvolvimento, o qual estabelece as regras de cofinanciamento 
a projectos de cooperação promovidos por estruturas portuguesas do poder local, no âmbito das 
organizações congéneres dos países em vias de desenvolvimento. (P.º 16/03) 
  
 * Circular n.º 20/2005/PB, datada de 14.2.2005, da Associação Nacional de Municípios 
Portugueses, prestando alguns esclarecimentos relativamente à alteração da legislação relativa à 
energia produzida a partir de fontes renováveis. (Proc.º 16/03) 
 
 * Fax, datado de 16.2.2005, da ANTRAL – Associação Nacional dos Transportadores 
Rodoviários em Automóveis Ligeiros, formalizando a proposta para a celebração de protocolo, 
destinado ao financiamento da instalação das lanternas e taxímetros aos industriais de táxi. (P.º 
45/03)  
 
 * Informação, datada de 18.2.2005, dos SMAS, prestando esclarecimentos relativamente 
aos esgotos que correm na regueira da Barroca, em Geraldes, e das soluções que se pretendem 
preconizar para efectuar o saneamento da zona sul do concelho. 
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 * Informação, datada de 18.2.2005, do Gabinete de Planeamento, prestando esclarecimentos 
escritos, conforme solicitado em reunião de 14.2.2005, sobre a actualização da cartografia dos 
perímetros urbanos dos diversos aglomerados do concelho. 

 
LEGISLAÇÃO: 
 
 A Câmara tomou conhecimento da seguinte legislação, recentemente publicada no Diário 
da República: 
 
 - Portaria n.º 183/2005, de 15 de Fevereiro, que fixa os montantes das prestações por 
encargos familiares, bem como das prestações que visam a protecção das crianças e jovens com 
deficiência e ou em situação de dependência. 
 - Portaria n.º 191/2005, de 17 de Fevereiro, que prorroga até 1 de Julho de 2005 o prazo 
de validade dos certificados de aptidão profissional de motorista de táxi cuja caducidade ocorra 
antes daquela data. 
 - Portaria n.º 193/2005, de 17 de Fevereiro, que actualiza a relação das disposições legais 
e regulamentares a observar pelos técnicos responsáveis dos projectos de obras e a sua execução. 
 
BENEFICIAÇÕES HIGIÉNICAS: 
 
 * Na sequência de notificação efectuada, foi presente uma carta, datada de 25.1.2005, do 
Senhor Domingos da Silva Pata, esclarecendo que não lhe é possível efectuar as obras de 
beneficiações higiénicas ao prédio, sito na Rua José Estêvão, n.º 57, Largo Castilho, em Peniche, 
de que é arrendatária a Senhora Maria Adelina da Cruz Martins Barradas, apontando como uma 
das razões o baixo valor da renda paga por esta e sugerindo à Câmara a solução a adoptar. 
 - Tomado conhecimento e deliberado informar a inquilina de que, tendo o proprietário 
sido notificado para o efeito e não tendo executado as obras e uma vez que a Câmara não dispõe 
de meios humanos e financeiros para o fazer, poderá a inquilina proceder à execução das obras, 
depois de obter da Câmara o respectivo orçamento e comunicação ao senhorio, e descontar o seu 
custo no valor da renda, nos termos do artigo 16.º da RAU. 
 
HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS: 
 
 * Acompanhado de parecer da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, foi presente um 
pedido de horário de funcionamento, das 9 às 2 horas, para um estabelecimento de café/snack-    
-bar, denominado “O Prego da Consolação, situado na Praceta Francisco Custódio, na Consolação. 
 - Deliberado que seja visado horário até às 2 horas, com validade até 31.7.2005. 
 
MÁQUINAS DE DIVERSÃO: 
 
 * Foram presentes dois requerimentos, em nome de Ramos Diversões – Jogos 
Recreativos, Lda., solicitando a emissão de licença para duas máquinas de diversão, uma 
destinada ao estabelecimento de café “A Bola Vai à Barra”, sito no Largo do Visconde, n.º 5, e 
outra ao bar “Stop e Joga”, sito na Avenida Monsenhor Bastos, n.º 57, ambos em Peniche. 
 - Deliberado deferir os dois pedidos.  
 
ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS: 
 
 * Foi presente uma proposta do Senhor Vereador do Pelouro da Cultura, propondo a 
atribuição de um subsídio à Associação Rendibilros, destinado ao pagamento de despesas 
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efectuadas com a participação das Rendilheiras na Bolsa de Turismo de Lisboa, que teve lugar 
nos passados dias 19 a 23 de Janeiro. 
 - Deliberado conceder à Associação Rendibilros um subsídio de 60,00 €. 
 
OBRAS MUNICIPAIS:
 
 * Foi presente o mapa de trabalhos a realizar pelas brigadas municipais na quinzena de 21 
de Fevereiro corrente a 6 de Março próximo. 
 - Tomado conhecimento. 
 
CEMITÉRIOS: 
 
 * Elaborada pela DEPPC, foi presente uma proposta para a ampliação do cemitério do 
Lugar da Estrada. 
 - Tomado conhecimento da proposta de implantação e deliberado que os serviços 
prossigam com a elaboração do projecto de harmonia com a implantação apresentada e 
encarregar o Senhor Presidente de negociar com o proprietário vizinho a permuta de terrenos 
necessária e prevista no estudo. 
 
PATRIMÓNIO: 
 
Alienação de terrenos: 
 
 * Requerimento, em nome de António Paulo, solicitando a alienação de uma parcela de 
terreno, com a área de 140,00 m2, sita na Rua dos Belos Ares, n.º 20, em Ferrel. 
 - Deliberado alienar a parcela de terreno, com a área de 140,00 m2, ao preço de 12,00 €/m2.  
 
CONSTRUÇÃO DO PARQUE URBANO DA AVENIDA MONSENHOR BASTOS E REABI-
LITAÇÃO URBANÍSTICA DA ZONA DA PRAGEIRA – 1.ª FASE – ESPAÇOS VERDES: 
 
 * Elaborado pela DEPPC, foi presente o processo de concurso para execução da 
empreitada referida em epígrafe, sugerindo que, caso a Câmara concorde, se proceda à abertura 
de concurso público, com publicação de anúncio. 
 - Deliberado: 
 1.º- Aprovar o projecto, caderno de encargos, programa de concurso e anúncio do 
concurso; 
 2.º- Proceder à abertura de concurso público para execução da obra por empreitada, nos 
termos dos documentos agora aprovados, fixando-se o preço base do concurso em 4.100.000,00 €; 
 3.º- Solicitar a presença do representante do Senhor Procurador-Geral da República para 
o acto do concurso, face ao valor do mesmo; 
 4.º- Que as comissões de abertura e análise das propostas tenham a seguinte composição: 
  a) Comissão de abertura das propostas: Senhores Vice-Presidente da Câmara, que 
presidirá, e Eng.ºs José Marcolino Martins Pires e Nuno Carvalho; 
  b) Comissão de análise das propostas: Senhor Presidente da Câmara, que presidirá, 
e Eng.ºs José Marcolino Martins Pires, José Coelho, Florinda Monteiro e Nuno Cativo. 
 
LOTEAMENTOS: 
 
 * Foi presente e apreciado o processo de loteamento n.º L948/DOM, em nome de Manuel 
Casimiro Chagas, para proceder à unificação dos lotes 8 e 9 e respectiva alteração ao loteamento 
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existente na Rua Raúl Brandão, em Peniche. 
 - Deliberado aprovar a alteração ao loteamento que consiste na unificação dos lotes 8 e 9, 
ficando a constituir um só lote, com a área de 380,00 m2 e destinado a edifício com um fogo, 
tendo sido presente declaração de concordância dos proprietários abrangidos pela alteração. 
 
 * Elaborado pela DEPPC, foi presente uma proposta de correcção do traçado do 
arruamento pertencente ao loteamento, em nome da “Tolca”, situado na Fonte do Rosário, em 
Peniche. 
 Deliberado aprovar a correcção do traçado do arruamento, devendo os serviços apresentar 
proposta de metodologia a adoptar futuramente, por forma a evitar situações como a que agora se 
verificou quanto ao respeito pelos traçados aprovados. 
 
VIABILIDADE DE CONSTRUÇÃO E LOTEAMENTO: 
 
 Foram presentes e apreciados os pedidos de informação, acerca da viabilidade de 
construção e loteamento, a seguir indicados, os quais foram objecto das deliberações adiante 
referidas: 
 
 * Em nome de Olívio Ferreira Ricardo, para construção de um condomínio fechado, 
situado no Arneiro, em Ferrel. 
 - Deliberado informar de que a pretensão é viável, devendo no desenvolvimento do 
estudo respeitar as condições constantes das informações da DGUO e da DPOI, de que se enviará 
cópia. 
 
 * Em nome de Maria Emília Assalino Borges Mendonça, para proceder ao loteamento 
urbano de uma propriedade, situada na Quinta da Palmeira, na Rua da Graça, em Atouguia da 
Baleia. 
 - Deliberado informar de que a pretensão não é viável pelos motivos referidos na 
informação da DEPPC, e de que corre na Câmara processo de loteamento da propriedade situada 
a sul que, após a sua concretização, permitirá a continuidade do tecido urbano e por isso a 
viabilidade do agora requerido, nas condições daquela informação. 
 
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 447/04, em nome de Francisco Oliveira Silvestre, para proceder à colocação 
de uma cobertura com placa no edifício, sito, na Rua N. Senhora de Fátima, n.º 2, em Ferrel. 
 - Deliberado que o DPGU preste informação sobre se as obras realizadas são susceptíveis 
de legalização e a fiscalização sobre se foi respeitado o auto de embargo. 
 
 * Proc.º N.º 380/04, em nome de House Future – Imobiliária, Lda., para construção de 
um edifício de habitação multifamiliar e comércio, sito na Rua António Cervantes, em Peniche, 
já presente em reunião anterior. 
 - Deliberado manter o indeferimento deliberado em 20.12.2005, com fundamento na 
informação da DGUO, de 14.2.2005, que se deverá transmitir à requerente, informando-a de que 
deve dar cumprimento à deliberação de 20.12.2005. 
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 * Proc.º N.º 533/04, em nome de IPTM – Instituto Portuário e Transportes Marítimos, 
para execução do projecto social do Clube Naval de Peniche, sito no Cais das Gaivotas, em 
Peniche. 
 - Deliberado, com a abstenção do Senhor Vereador António José Correia, dar parecer 
favorável, nas condições da informação da DGUO, de 26.1.2005, de que remeterá cópia ao IPTM. 
 
 * Proc.º N.º 523/04, em nome de Maria Luísa da Silva Taveira, para construção de uma 
moradia unifamiliar, garagem e muro de vedação, nos Casais do Baleal. 
 - Deliberado aprovar o projecto de arquitectura, devendo cumprir as condições constantes 
das informações dos SMAS e da DGUO e apresentar os projectos das especialidades nesta 
referidos. 
 
 * Proc.º N.º 330/04, em nome de António José Rosado Pelerito, para construção de 
condomínio “Sol Atlântico”, na Rua Azeredo Perdigão e Largo da Ajuda, em Peniche. 
 - Deliberado ouvir o IPPAR, sem embargo de dever ser revisto o afastamento do lado 
norte, que deverá ser, no mínimo e em toda a sua extensão de 6,00 m. Deliberado ainda 
encarregar o Senhor Presidente de efectuar reunião com o IPPAR, com vista a um melhor 
esclarecimento das soluções preconizadas.  
 
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. 
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