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ACTA N.º 40/2005 
 
          ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 
          REALIZADA NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2005: 
 

Aos vinte e quatro 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, 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 e cinquenta minutos. 
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 António José Correia: 
Informou de que, relativamente à entrevista que concedeu ao Jornal “Público” e ontem 

publicada, já contactou o jornalista responsável pelo trabalho solicitando a publicação de uma 
errata que contemple as seguintes rectificações: 

- A CDU defende a gestão local do porto de pesca e não da Docapesca como se refere no 
texto, dando assim sequência ao espírito constante do estudo oportunamente apresentado pela 
Associação de Municípios do Oeste. 

- A dívida referida no mesmo parágrafo é da Docapesca ao IPTM e não da autarquia 
relativamente àquele Instituto. 

 
Senhor Vice-Presidente: 
Lembrou que o trabalhador Senhor José António Rodrigues Façanha já ultrapassou, no 

corrente ano, as 120 horas de trabalho extraordinário, a que se refere o n.º 1 do artigo 27.º do 
Decreto-Lei n.º 259/98, pelo que, sendo ele que transporta as professoras de ballet, cujo trabalho 
decorre fora do horário normal dos serviços, colocou a questão de se ultrapassar ou não aquele 
limite. 

A Câmara deliberou considerar que a situação se encontra abrangida pela excepção 
prevista no n.º 5 daquele artigo 27.º, pelo que poderá o limite referido no n.º 1 ser ultrapassado. 

 
Senhor Presidente da Câmara: 
Informou de que o início da reunião se retardou em virtude de ter agendado, para Lisboa, 

uma reunião com a Senhora Secretária de Estado dos Transporte sobre assuntos respeitantes a 
Peniche e que correm por aquela Secretaria de Estado. 

O Senhor Presidente leu o comunicado que lhe fez a Senhora Secretária de Estado na 
reunião e onde se refere, nomeadamente: 

- Aprovação, hoje, do processo e decidida a abertura de concurso público referente à 
“Empreitada de Execução da Acessibilidade Marítima das Infra-Estruturas Portuárias da 2.ª fase 
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do Porto de Pesca de Peniche”, correspondente à dragagem, com um investimento de 1,7 milhões 
de euros, com prazo de execução de 4 meses; 

- Igualmente foi aprovado o processo e decidida a abertura de concurso público referente 
à “Empreitada de Construção das Infra-Estruturas Terrestres referentes à 2.ª Fase de Expansão 
do Porto de Pesca de Peniche”, correspondente à infraestruturação do terrapleno e construção das 
instalações de apoio, com um investimento de 5,2 milhões de euros, com um prazo de execução 
de 2 anos; 

- Aprovação, no passado dia 20, do processo de concurso referente à “Empreitada de 
Beneficiação de Pavimentos do Porto de Pesca de Peniche”, com um investimento de 131.000,00 
euros, com o prazo de execução de 2 meses. 

A Senhora Secretária de Estado informou ainda o Senhor Presidente: 
- De que, pelo Senhor Secretário de Estado do Ambiente, foi recentemente emitida a 

Declaração de Impacte Ambiental referente ao projecto de “Execução das Obras de Recuperação 
do Fosso da Muralha de Peniche”, cuja execução poderá iniciar-se após os estudos referentes aos 
projectos de execução, a desenvolver nos próximos meses; 

- De que foi adjudicada a empreitada de remoção das areias colocadas junto à Avenida 
Monsenhor Manuel Bastos de Sousa, com um prazo de execução de 2 meses. 

 
PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 
ACTAS DE REUNIÕES ANTERIORES: 

 
Foi presente e assinada a acta da reunião camarária realizada no dia dezassete 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 vinte e um do corrente, tendo a Câmara verificado e aprovado 
os saldos de, respectivamente: 

Câmara Municipal (de operações orçamentais): 479.014,76 € (quatrocentos e setenta e 
nove mil e catorze euros e setenta e seis cêntimos). 

Câmara Municipal (de operações não orçamentais): 130.494,58 € (cento e trinta mil 
quatrocentos e noventa e quatro euros e cinquenta e oito cêntimos). 

Serviços Municipalizados (de operações orçamentais): 2.156.431,49 € (dois milhões 
cento e cinquenta e seis mil quatrocentos e trinta e um euros e quarenta e nove cêntimos). 

Serviços Municipalizados (de operações não orçamentais): 436.580,24 € (quatrocentos e 
trinta e seis mil quinhentos e oitenta mil euros e vinte e quatro cêntimos). 

 
CORRESPONDÊNCIA: 

 
Foi presente e apreciada a seguinte correspondência: 
 
* Carta, datada de 17 de Outubro de 2005, do Grupo Desportivo Atouguiense, solicitando 

a cedência de uma barraca em madeira para utilizar na Feira de S. Leonardo. 
- Deliberado satisfazer. (11/03) 
 
* Carta n.º 79/2005, datada de 7 de Outubro de 2005, da Associação de Motociclismo de 

Peniche, solicitando a cedência de 6 placares para apoio na 4.ª Dádiva de Sangue Motard. 
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- Deliberado satisfazer. (11/03) 
 
* Ofício n.º 83/2005, datado de 17 de Outubro de 2005, da Junta de Freguesia de 

Conceição, solicitando autorização para colocar uma peça de arte em granito no Jardim da 
Cascata de São Pedro. 

- Tomado conhecimento de que a peça de arte se encontra já colocada no local 
pretendido. (28) 

 
* Fax n.º 1532, datado de 17 de Outubro de 2005, da ANMP, remetendo informação dos 

Serviços Jurídicos daquela Associação relativa à Lei n.º 47/2005, de 29 de Agosto (Regime de 
gestão limitada dos órgãos das autarquias locais e seus titulares). 

- Tomado conhecimento. (16/03) 
 
* Ofício n.º 10032/05/RAG/DRADO, datado de 17 de Outubro de 2005, da Comissão 

Regional da Reserva Agrícola do Ribatejo e Oeste, dando conhecimento de que foi emitido 
parecer favorável ao traçado do ramal de ampliação do sistema de saneamento do Paço. 

- Tomado conhecimento. 
 

ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL DE DESPESA N.º 18: 
 
A Câmara deliberou ratificar o despacho do Senhor Presidente, datado de 21 de Outubro 

de 2005, que aprovou a alteração orçamental de despesa n.º 18, para o ano em curso, a qual 
regista o valor de 22.500,00 euros em reforços e em anulações de despesas correntes. 

 
OBRAS MUNICIPAIS:

 
A Câmara tomou conhecimento do mapa de trabalhos a realizar pelas brigadas de obras 

municipais na quinzena de 24 de Outubro a 4 de Novembro de 2005. 
 

GRIPE DAS AVES – MEDIDAS DE BIOSSEGURANÇA: 
 
Foram presentes 4 informações da médica veterinária municipal, dando conhecimento 

das instruções que tem recebido da Direcção-Geral de Veterinária e sobre as medidas que devem 
ser tomadas quanto à gripe das aves. 

A Câmara concordou com o proposto e assim deliberou: 
a) Interditar a venda de aves no mercado municipal e nas feiras que se realizam no 

Concelho (Peniche, Bufarda e Atouguia da Baleia), o que se deverá fazer público; 
b) Que todos os serviços municipais dispensem aos serviços de veterinária o apoio 

necessário no cumprimento das medidas de biossegurança relativas à gripe das aves que venham 
a ser estabelecidas; 

c) Que a médica veterinária municipal quantifique e estime o custo do material 
indispensável a adquirir. 

 
CESSAÇÃO DE MANDATO: 

 
O Senhor Presidente lembrou que, estando agendada para o próximo dia 28 a instalação 

dos novos órgãos autárquicos, foi esta a última reunião realizada neste mandato pelo que 
aproveitava para agradecer a todos a colaboração que lhe dispensaram e o empenho que puseram 
na causa pública. 
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Também o Senhor Vereador Emídio Barradas se despediu de todos, considerando 
gratificante em termos pessoais a passagem pela Câmara, que lhe permitiu conhecer melhor as 
pessoas com quem trabalhou, a todos desejando felicidades e pediu desculpa por qualquer 
incorrecção que tenha cometido. 

O Senhor Vereador António José Correia assinalou como positivo o relacionamento 
pessoal e institucional estabelecido e a partilha e respeito verificados nas deliberações tomadas, 
em poucas delas se tendo verificado posições discordantes. Disse esperar poder continuar e 
desenvolver esta cultura democrática, para o que contará com a colaboração de todos. 

 
ENCERRAMENTO: 

 
Sendo dezassete horas e dez 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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