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ACTA N.º 38/2005 
 
          ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 
          REALIZADA NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2005: 
 
 Aos dez dias do mês de Outubro 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, Vítor Manuel Farricha Mamede, Vice-   
-Presidente, Anabela Correia Dias, António José Ferreira Sousa Correia Santos, Clara Maria 
Bruno Filipe e Emídio Manuel Tavares Barradas, Vereadores, reuniu, ordinariamente, a Câmara 
Municipal de Peniche. 
 Não compareceu à reunião o Senhor Vereador Jorge Serafim Silva Abrantes. 

A Senhora Vereadora Anabela Correia Dias só participou na reunião a partir das quinze 
horas e trinta minutos, quando estava a ser apreciado o funcionamento da feira mensal. 
 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 ANTES DA ORDEM DO DIA 
 
 No início da reunião, o Senhor Presidente felicitou o Senhor Vereador António José 
Correia e a coligação por que concorreu (CDU) pela vitória nas eleições que ontem se realizaram 
e manifestou o desejo de um exercício de mandato profícuo ao novo Presidente e executivo, para 
um futuro melhor para a população que servem e por forma a que se atinjam as expectativas dos 
eleitores. Saudou também as demais forças políticas concorrentes. 
 Todos os demais membros do PS e PSD se associaram aos votos de parabéns pela eleição 
e votos de felicidades para os eleitos e se regozijaram pela forma como decorreu o acto eleitoral. 
 O Senhor Vereador António José Correia, em seu nome e no da CDU, agradeceu a todos 
os parabéns e felicitações, retribuindo a saudação aos demais concorrentes, declarando que, após 
a instalação dos novos órgãos autárquicos, procurará aproveitar ao máximo os recursos 
disponíveis no que for mais adequado para o Município. 
 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
 
ACTAS DE REUNIÕES ANTERIORES: 
 
 Foi presente e assinada a acta da reunião camarária realizada no dia três de Outubro 
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 sete de Outubro corrente, tendo a Câmara verificado e aprovado 
os saldos de, respectivamente: 
 Câmara Municipal (de operações orçamentais): 413.339,32 € (quatrocentos e treze mil 
trezentos e trinta e nove euros e trinta e dois cêntimos). 
 Câmara Municipal (de operações não orçamentais): 204.268,91 € (duzentos e quatro mil 
duzentos e sessenta e oito euros e noventa e um cêntimos). 
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 Serviços Municipalizados (de operações orçamentais): 2.354.411,58 € (dois milhões 
trezentos e cinquenta e quatro mil quatrocentos e onze euros e cinquenta e oito cêntimos). 
 Serviços Municipalizados (de operações não orçamentais): 431.234,53 € (quatrocentos e 
trinta e um mil duzentos e trina e quatro euros e cinquenta e três cêntimos). 
 
DESPACHOS PROFERIDOS AO ABRIGO DE DELIBERAÇÕES DE DELEGAÇÃO DE 
COMPETÊNCIAS: 

 
O Senhor Presidente deu conhecimento à Câmara dos despachos proferidos ao abrigo de 

deliberações de delegação de competências em matéria de licenciamento de obras, relativos à 
semana de 3 de Outubro a 7 de Outubro. 

 
CORRESPONDÊNCIA: 
 
 Foi presente e apreciada a seguinte correspondência: 

 
* Carta, datada de 10.10.2005, da Senhora Vereadora Clara Maria Bruno Filipe, 

solicitando a justificação da falta dada à reunião camarária, realizada no passado dia 3 de 
Outubro. 
 - Deliberado considerar a falta justificada. (P.º 31/02) 
 
 * Ofício, datado de 3.10.2005, do Sindicato Nacional dos Trabalhadores da 
Administração Local – STAL, comunicando pré-aviso de greve para o dia vinte do mês corrente. 
 - Tomado conhecimento. (Pº 40/03) 
 
ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL DE DESPESA N.º 17: 
 
 A Câmara deliberou ratificar o despacho do Senhor Presidente que aprovou a alteração 
orçamental de despesa n.º 17, para o ano em curso, a qual regista o valor de 121.000,00 euros em 
reforços de despesas correntes, 21.500,00 euros em reforço de despesas de capital e 142.500,00 
euros em anulações de despesas de capital. 
 
ALTERAÇÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS N.º 15: 
 
 A Câmara deliberou ratificar o despacho do Senhor Presidente que aprovou a alteração 
n.º 15 ao Plano Plurianual de Investimentos, para o ano em curso, a qual regista o valor de 
21.500,00 euros em reforços e 97.500,00 euros em anulações. 
 
ALTERAÇÃO AO PLANO DE ACTIVIDADES N.º 5: 
 
 A Câmara deliberou aprovar, a alteração ao plano de actividades n.º 5, para o ano em 
curso, a qual regista o valor de 45.000,00 € em anulações. 
 
FEIRA MENSAL: 
 
 Pelo Senhor Vereador Vítor Manuel Farricha Mamede foi suscitada a questão de se 
suprimir ou não a feira do mês de Outubro, dada a forma como decorreu a do mês de Setembro, e 
a necessidade de proceder ao reequacionamento, face, nomeadamente, ao espaço disponível. 
 Foi distribuído um relatório, elaborado pelo DEA, dando conta como decorreu a última 
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feira e informando dos problemas encontrados para a instalação dos feirantes e funcionamento e 
das dificuldades de proceder às correcções necessárias e à escassez de tempo e meios para o 
fazer para o corrente mês. O relatório foi acompanhado de uma exposição verbal do Director do 
DEA, evidenciando as maiores dificuldades sentidas. 
 Após demorada apreciação e ponderados todos os aspectos da questão, a Câmara 
deliberou que, em princípio, se mantenha a realização da feira, como previsto, no corrente mês, 
devendo os serviços procurar soluções que obstem à repetição das situações desadequadas que se 
verificaram na última feira. 
 
ENCERRAMENTO: 
 
 Sendo dezasseis horas e trinta 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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